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Olof Rudbeek den äldre.

INLEDNING.

Utkast till den svenska fornforskningens historia.

lYled rätta kunna vi glädjas ål det för hvarje år stigande intresse,

livarmed studiet af forntidens lif nu omfattas. Men vi få dervid icke

förgäta, att det funnits andra tider, då verksamheten på samma falt

varit kanske lika lillig
som nu. Detta gäller isynnerhet om De la

Gardies och Carl XI:s dagar, en tid, då man tänkte lika högt om

Sveriges forntida glans, som om dess framtida storhet, och då man till

de lysande politiska framgångarne ville foga icke mindre lysande er-

öfringar inom vetenskapens verld.

Vi böra derföre, innan vi söka redogöra för det inan nu känner om

Sveriges hednatid, kasta en blick på dem, hvilka före oss sökt genom-

tränga det dunkel, som livilar öfver vait lands äldsta kulturhistoria

under de årtusenden, om hvilka till och med sagan endast har foga att

förtälja. Deras försök hafva varit ledda af samma fosterlandskärlek och

samma vetenskapliga nit som våra, om de ock
ej

alltid krönts med
samma framgång.

Det synes mig emellertid icke vara skal att betrakta endast den

svenska arkeologiens historia i den betydelse man nu vanligen ger ål

Monteliu}, (ha ntiii, '
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detta ord, utan jag har trott det vara lämpligare, att söka i korthet

visa, hvad man på olika tider gjort för att sprida ljus öfver lifvet i

Sverige under hednatiden, antingen man stödde sig på traditionen och

de skriftliga urkunderna allena, eller man äfven lyssnade till det som

fornlemningarna hafva att berätta.

1 >e sparsamma underrättelser, som utländska, i synnerhet klassiska,

författare under tiden före kristendomens predikande i Norden hafva

att meddela om vårt fädernesland, äro i allmänhet så sväfvande, att

man mången gång icke ens kan afgöra, om det verkligen är Sveriges
invånare som i dem åsyftas. Och den andliga utvecklingen samt de

politiska förhållandena här i Sverige under hednatiden voro icke sådana

som fordras för att skrifva fäderneslandets historia. Afven under större

delen af medeltiden fanns här så föga historiskt sinne, att man endast

i torftiga annaler sökte bevara minnet af samtidens märkligaste hän-

delser. Intresset för hednatiden, då de nyss störtade Asa-gudarne

herrskat, kunde icke under den kristna tidens första århundraden vara

stort; också har man från hela medeltiden före 1400-talets senare hälft

endast i behåll ett par korta historiska anteckningar om tiden före

kristendomens stadfästande. De äldsta inhemska äro en konungalängd
och en förteckning på Vestergötlands lagmän, intagna i en handskrift

af den äldre Vestgöta-lagen.
1 De äro troligen författade kort efter åiw

1222. Men konungalängden börjar först med Olof Skötkonung, och

lagmans-serien upptager endast ett par lagmän från hednatidens slut-

Båda längderna meddela för öfrigt föga mer än namnen. De äro så-

ledes ej mycket upplysande, men af vigt såsom de enda ursprungligen
inhemska historiska urkunder vi ega om vår hednatid.

Den utmärkte norske historieforskaren P. A. Munch har nämligen
2

,

på ett såsom det synes tillfredsställande sätt, sökt bevisa, att de svenska

historiska anteckningar om hednatiden, som man har i behåll från den

senare medeltiden äro hemtade från utländska källor, samt att dessa

källor förnämligast äro: en norsk krönika, ett utdrag ur Olof den

heliges saga, Adams af Bremen och Jornandes' skrifter, Didriks af Bern

saga m. m. — Först Ericus Olai begagnar Saxo. Snorre Sturlesons

ynglingasaga och öfriga konungasagor voro, liksom den isländska littera-

turen öfverhufvud, okända i Sverige under hela medeltiden och nära

ett århundrade derefter.

Oaktadt således den svenska medeltidens försök att skrifva hedna-

tidens historia icke kunna tillerkännas större trovärdighet än de till

grund för dem liggande utländska berättelserna, ega de dock ett icke

obetydligt värde, emedan de visa, att man redan för 400 år sedan hade

en
liflig önskan, att lära känna den tid då våra förfäder ännu blotade

1

"Vestgöta-lagen", ntgifven af Collin och Schlyter, sid. 298. 295.
2 "Om kilderne til Sveriges historie i den förchristelige tid", tryckt i "Annaler for

nordisk Oldkyndighed" 1850. sid. 291 -358.
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åt afgudarne.
1 — De äldsta till namnet kända svenska historieforskare

som egnat uppmärksamhet åt hednatiden äro: Ericus Olai, dekan vid

Uppsala domkyrka (f 1486), Johannes Magni, Sveriges siste katolske

erkebiskop. och hans broder Olaus, utnämnd till erkebiskop i Uppsala,
samt Olaus Petri, reformatorn.

Olaus Magni egnar särskilda kapitel i sin bok åt bautastenarne och

runinskrifterna. Både han och hans broder hafva dessutom under be-

nämningen "det götiska alfabetet" afbildat de vanliga runorna, samt

meddelat hvarje teckens betydelse, och det med få undantag riktigt.

Enligt deras åsigt var runskriften urgammal i Norden, "känd långt förr

än de latinska bokstäfverna voro uppfunna." Johannes Magni var

1500-talets Rudbeck, ehuru utan dennes snille. För att förhöja glansen
af Sveriges forntid, ledde han vår konungalängd tillbaka så nära som

möjligt till verldens skapelse, eller åtminstone till syndafloden. Göter-

nas förste konung var Magog, Xoachs sonson och Japhets son. — Olof

Skötkonung, som hos Ericus Olai endast har 39 företrädare, är hos

Johannes Majmi den 112:te konungen.
Afven Olaus Petri har gifvit akt på de fasta fornlemningarna från

hednatiden, ehuru han väl ej kunde drömma om den vigt de i sjelfva

verket ega. Han säger nämligen i sin krönika 2
: "Folket plägade icl: ;

så begrafvas allt i hop i kyrkogårdar som nu sker, utan hvar slägt haue

sin egen ätthage i sin bolstad, hvilka man ännu många ser för ögonen.
Sådana begrafningar synas mångastädes ännu med jordhögar, sådana

som äro vid Gamla Upsala, der konungar (utan tvifvel) begrafne äro,

på Byrköö thesslikes. Sommcstädes äro ock stenar satte kring om graf-

varne, och är ännu det ryktet, att der skola jättar vara begrafne, och

der som runstenar stå, der hafva ock varit begrafningar, och på samma
stenar linnes intet annat skrifvet utan deras namn, som der begrafne

äro, och deras som stenen uppsatte. På många stenar finnas "litu reisi"

d. ä. den och den, hvad de hette, läto resa upp stenen."

Olai Petri krönika blef emellertid undertryckt genom Gustaf Vasas

misshag (hon utkom först år 1818). Konuug Gustaf klagade öfver, att

mäster Olof ej nog aktade sägnerna om vart fäderneslands urgamla

glans; dock är Olai Petri konungarad rätt ansenlig, ehuru den icke kan

mäta sig med Johannis Magni.

Kung Göstaf sjelf synes icke hafva haft sinne föl fornforskning i

\ai mening, ehuru hans systerton Pedei Brahe i sin skildring af den

1 "Att man (under medeltiden) egnat uppmärksamhet åt var äldre historia, till och

med gått tillbaka till aå uråldriga tider Bom invandringens, Be vi ad mska

märkligt yttrande, Bom förekommer i den heliga Birgittas uppenbarelser (8.de boken,
sid. 399): ""Efter Noe 11* •« l återblefvo Inga menniskor utom de Bom roro i Noe ark,

och af dem föddes en Blägt, hvilken kom öster i verlden, af hvilken somlipe kommo
i Sverige, ocb en annan Blägl kom vester i rerlden, och s<.inli'_

r
<' Födde af den

ten kommo i Danmark."*' II. Bildebrand, "Svenska folket under hednatiden", sid 2.

2 Olai Petri "Svenska krönika", utgifven af Klemming (Sthlm. 1SG0). sid. 82.
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store konungen särskildt omtalar "hans lycka icke blott med seger i

krig, utan äfven med fynd af skatter i jorden."

Efter Olaus Petri möter oss ingen nämnvärd fornforskare förr än

Johan Burens och Johan Messenius omkring år 1600.

Ar 1594 utgaf Jens Mortensen i Köpenhamn ett utdrag eller en öf-

versättning af Snorres Konungabok, hvarigenom Nordens lärde för första

gången fingo kännedom om detta vigtiga arbete. ' Messenius begagnade
det kort derefter för det stora historieverk "Scondia illustrata", som han

utarbetade under sin 19 åriga fängelsetid (1616—1635) på Kajaneborg
i Ule lappmark.

2 Är 1615 hade han för första gången från trycket

utgifvit den prosaiska krönikan, mindre rimkrönikan och Erici Olai

historia. Messenii eget verk blef dock icke tryckt förr än år 1700, ge-

nom Peringskiölds försorg.

Johan Bureus, en af Gustaf Adolfs lärare, har äran att först

hafva väckt till lif studiet af runstenarne och deras inskrifter. Han

egnade äfven någon uppmärksamhet åt andra fasta fornlemningar och

kan derföre betraktas såsom den förste egentlige fornforskaren, såsom

han äfven var den förste riksantiqvarien. Det berättas, att Bureus år

1594 första gången inhemtat kunskap om runornas tolkning af bönder

från Dalarne. 3 Ar 1599 utgaf han "Runa känslones lärospån" (titeln är

tryckt med runor), ett stort blad med afbildningar af tio runstenar,

Mora stenar, flere run-alfabet m. m. Det är det äldsta arbete, som

uteslutande handlar om runorna. I en dagboksanteckning af Bureus

läses, att han den 5 April 1600 "lycktade runaverkets tryckning med
stooran leek."

Bureus hade år 1599 erhållit hertig Carls pass att draga kring riket

för att afskrifva runstenar; det första dylika uppdrag till fornlemningars
räddande från glömskan, som svenska regeringen gifvit.

Gustaf II Adolf, till hvilken Sverige för sin andliga odling står i så

stor förbindelse, kan ock sägas hafva lagt den egentliga grunden till den

svenska fornforskningen. Han uppmuntrade och understödde Burei verk-

samhet, och 1630 i slutet af Maj
—

några dagar innan han lemnade Stock-

holm för att begynna sitt ärofulla tyska krig
—

gaf han kyrkoherden Mar-

tinus Aschaneus och Burei måg, Johan Axehjelm, fullmakt att jemte Bu-

reus vara "antiqvarier", eller hvad vi skulle kalla antiqvitets-intendenter.
*

De fingo nämligen i uppdrag
5 att resa omkring i hela landet för att

1

Storm, "Snorre Sturlassöns Historieskrivning" (Kbhvn, 1873), sid. 266.
2 Första delen är från fängelset dedicerad till Gustaf Adolf "domino meo clemen-

tissimo", Juni 1620.
3 På Gotland finnas ännu qvar två run-inskrifter från denna tid, den ena af år 1572 och

den andra af år 1621. De visa, huru länge runornas bruk fortlefde på denna allt

fornt i det längsta bevarande ö (Säve, "Gutniska urkunder", sid. 55 och 59, jfr sid. 80).
4 För den ofta synliga uppgiften, att Bureus redan år 1613 skulle hafva blifvit

utnämnd till "Riksantiqvarie", har jag icke lyckats finna något bevis.
8 Fullmakten för Aschaneus, daterad den 20 Maj 1630, är tryckt i Lignells "Bidrag

till svenska kyrkans och riksdagarnes historia", sid. 68; och instruktionen sid. 70.
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"granneligen med all flit uppsöka, anteckna och samla alla lofliga gamla
monumenter, handlingar, skrifter, allehanda runaskrifter både i böcker

och på stenar; alla urminnes sagor och dikter om drakar, lindormar,

dvergar och resår; alla sägner, kämpa- och rim visor, deras toner ej för-

gätandes att uppteckna; uppspörja folkets klädedrägter, sedvanor, gamla

vapen, dryckeshorn, gammalt mynt" etc. Andra i jorden funna saker

än mynt nämnas icke, man insåg ej
ännu deras betydelse. Konungen

utfärdade ett särskildt bref 1 om hvar mans skyldighet att gå de utsände

antiqvarierne till hända, och man har ännu qvar ett cirkulär 2
,
utfärdadt

1631 af erkebiskopen i Uppsala till erkestiftets prester med uppmaning
att hjelpa de utsände antiqvarierne och insamla allt som kunde öfver-

kommas.

Bland de fasta fornlemningarna från hednatiden studerades run-

stenarne i främsta rummet och nästan uteslutande. Bureus lät afbilda

några hundra sådana och 'lids skära dem i trä, dels gravera dem i

koppar; men endast en del af dem blefvo utgifna.
3

Kopparplåtarne
finnas ännu qvar i Vitterhets-akademiens ego.

Vid denna tid började dock äfven hällristningarna att ådraga sig

någon uppmärksamhet. Man vet, att norrmannen Petrus Adolphi redan

år 1627 aftecknat en stor hällristning i Bohuslän. 4

Omkring 1640 gjordes på Island en märklig upptäekt. Den för känne-

domen om det hedniska Nordens religion så ytterst vigtiga äldre Eddan

hade dittills varit okänd; och det linnes, kan man säga, blott <'ii enda

handskrift deraf, som ger oss begrepp om hvad denna samling är.

Denna handskrift upptäcktes nu af biskopen i Skålhult, Brynjulf Sveins-

son, och nedsändes år 1643 till konung Fredrik 111 i Danmark. Den

första fullständiga upplagan deraf utkom visserligen först omkring år

1800, men vissa delar (Håvamål och Völuspå) hade blifvil utgifna i

Köpenhamn redan år 1665.

Under drottning Kristinas tid spörjes, märkvärdigt nog, ingen

synnerlig åtgärd för den svenska fornforskningens befrämjande, och

Carl Gustafs regering var för kort och för stormig att gifva tid till

dylikt.

1 så mycket större förbindelse står den svenska fornforskningen till

konung Carl XI:s förmyndare och i främsta rummel till rikskanslereo

grefve Magnus Gabriel I»'' la Gardie, hvars namn alltid med vörd-

1

Tryckt i Lignells anf. arb. -i'!. 69.
2

Tryckt ar 172 1 såsom iiilian.tr till Krik Benzelii "Periculum runicum" och åi 1746

efter Eöretalei til] [mans "Bahus Läns beakrifning".
3 "Monuments Bveo-Gotl > biactenus as (tryckl L624); is sidor i 8:0, med

lika mänga träsnitt. En ny, något förändrad, np] i med rubriken: "V

menta lapidum a l i>
|

\< 't runi mn" tryckl som bilaga till "Qothrici el Rol8 Hi-

storia" (Upsala, L664). Af kopparsticken torde endast några H afdrag hafva blif-

vit tagna. Jfr "Ur en samlares anteckningar", sid. 211 260, och 7.". 78.

4
Holmberg, "Skandinaviens hällristningar", sid L36. Jfr "Arsberetning for I8ö6 af

Föreningen til norske Fortidsmindesmerkers Beväring", nid. 72.
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nadsfull tacksamhet skall nämnas af hvarie vän af Sveriges forntid, och

hvars minne i vetenskapens och särskildt fornforskningens verld strålar

med en glans, som der ej fördunklas af några skuggor. Redan år 1662

utnämnde förmyndare-regeringen Olof Verelius till professor i fädernes-

landets antiqviteter vid universitetet i Uppsala.
* Den nye professorn ut-

vecklade en ganska betydande verksamhet. Så t. ex. utgaf han 1664

de s. k. Vestgöta-konungarne Götriks och Rolfs saga, och 1666 Herröds

och Boses saga, båda försedda med svensk öfversättning. Den senare

åtföljes dessutom af en alfabetisk förteckning å de mans- och qvinno-

namn, som läsas å runstenarne, samt "de runaristares och runasten-

huggares namn", som finnas i "runormarna" (d. v. s. runslingorna).
Flere andra isländska sagor utgåfvos här i Sverige under den följande

tiden; vanligen åtföljdes de af svensk (och latinsk) öfversättning.
Ar 1675 utgaf Verelius sin "Runographia scandica'', en på latin

och svenska tryckt runlära, åtföljd af flere afbildningar af runstenar.

Förmyndare-styrelsen utfärdade år 1666, på De la Gardies inrådan,

ett placat och påbud "om gamble monumenter och antiqviteter i riket",

hvilket ännu utgör grunden för lagstiftningen i detta ämne. Det heter

häruti: "Alldenstund vi med stort misshag förnimme, huruledes de ur-

gamla antiqviteter, qvarlefvor och efterdömen, som allt ifrån heden-

domen, utaf framfarne Sveriges och Götha konungars samt andre deras

förnämlige mäns och undersåtares manlige bedrifter, för detta öfver

hela vårt rike, dels uti store borgar, skanser och stenkummel, dels uti

stöder och andra stenar med runaskrifter ingrafne, dels uti deras grifter

och ättebackar uti temmelig myckenhet bestått hafva, med sådan vårds-

löshet och oloiligt sjelfsvåld handteras, att de dagligen mer och mer
förderfvade och utödde blifva; Ty hafva Wi för godt ansett,

— — att alle sådane gamle monumenter, som ligga på vår och kro-

nones jord, egen eller skatte, från all åverkan frikallas, icke

annars än voro de vår enskilde egendom, och uti vårt konungslige hägn
och beskydd anammas." Och konungen hoppas, att adeln skall draga

försorg om de fornlemningar, som kunna finnas på deras frälsegods.

Samtidigt ålades kyrkoherdarne, "att hvar i sin socken uppsöka alla

antiqviteter som der kunde finnas, såsom alla runstenar och bergsrune-

skrifter, alla store hopburne konunga- och jättegrifter samt andra märke-

liga ättebackar, låtandes sedan K. Maj:t en förteckning och rela-

tion deraf underdånigst tillskickas.'' Af sådana på grund häraf från

presterskapet insända förteckningar finnes ännu på Kongl. Bibliotheket

en mycket värderik samling.
2

1 Vår tid saknar ännu vid båda universiteten en dylik lärostol, ehuru betydelsen af

en sådan börjar att blifva allt mera tydlig.
2 Landtmätarne ålades år 1699. att "annotera ättehögar, runstenar och dylikt till

deras form, storlek och betydelse efter gamle männers utsago." Detta åliggande
har i senare instruktioner blifvit förnyadt ("Ant. Tidskr. f. Sv." 1, sid. 27, not.)
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Ar 1667 instiftades 1

,
äfven i främsta rummet jrenom De la Gardies

bedrifvande, ett Antiqvitets-collegium i Uppsala, som bland andra ålig-

ganden äfven fick uppdrag att "grunda ett förvaringsrum för de forn-

tidsskatter, som kunde i jorden upphittas." Sedan collegict och d

samlingar i öfver 20 är funnits i Uppsala, flyttades det L690 till Stock-

holm oeh förändrades två år senare till ett Antiqvitets-arkiv, h\ i 1 k«- 1 i

nära hundra år fortfor att verka, ehuru med aftagande krafter, till

dess det förenades med Vitterhets-, Historie och Antiqvitets-Akademien,
vid dennas återupplifvande år 1786.

Antiqvitets-collegii förste director var den Bvenska vitterhetens

fader, Georg Stjernhjelm.
— Dess förste assessorer voro Axehjelm,

Locccnius, Schefferus, Verelius, Magnus Celsius och Hadorph.
Uti 1668 ärs riksdagsbeslut uttryckte riksens ständer sin tacksam-

het till konungen för Antiqvitets-collegii stiftelse och för 1666 ars

förordning.

De la Gardie, då rikskansler, Lär år L669 hafva Bjelf företagil en

antiqvarisk resa i Vestergötland, på hvilken han åtföljdes af Radorph
och Brenner.

o

Ar 1684 utfärdade Carl XI ett "Placat angående allehanda gammall

hittemynt och fynd uti guld. sölff, koppar och metallkäril, samt andre

rare styeker, som mycket uppnnnes och undandöllies. Plakatet for-

bjuder sådant undandöl jande och ålägger hittaren att öfverlemna alla

sådana fynd till Kongl. Maj:t. Men ila hittaren icke hade utsigl att få

mer iin en tredjedel af värdet, »dier i hasta fall att blifva jemväl med

något "nådetecken ihågkommen", sa blef den naturliga följden, titt der-

efter såsom förut nästan alla fynd undandoldes.

Riksantiqvarien Peringskiöld fastade derför redan ar 17<»7 regerin-

gens uppmärksamhet på behofvet af en för hittaren mera gynnsam lag-

stiftning; men detta ledde ej
till något resultat förrän 1734, då den nya

lagen tillförsäkrade hittaren icke blott hela metallvärdet utan äfven en

åttondedel deröfver. Såvidt jag vet. linnes det intet annat land i Europa,

der hittaren har laglig rätt att få mer än metallvärdel a!' de fornsaker

han öfverlemnar till staten;- samling. Det torde i väsendtlig mon vara

denna i tid antagna Lyckliga bestämmelse i den Bvenska lagen. Bom vi

hafva at: tacka för att vårt historiska museum ar ett af de rikaste i

i erlden.

Genom de af Carl XI och hans förmyndare vidtagna åtgärderna

hade emellertid hade de jordfunna fornsakerna och de fasta fornlem-

uingarna blifvit föremal för allvarlig uppmärksamhet. De betraktades

dock nu, och långt härefter, egentligen endast såsom illustrationer till

Regeringens beslut var fattadl redan den il December 1666, men Btadfastadet

utf len 20 Novemba L667. Antjqi »kulle kunna

och utvidgning ai den a Gu-

staf Adolf hade utnämnt" år L630. ("Si \ handling!
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historien, icke såsom sjelfständiga vitnen om våra förfäders lif och

odling.

Den samling, som Antiqvitets-collegium småningom bildade, lade

orunden till Statens Historiska Museum. De första fornsaker, som för-

värfvades af denna samling och som ännu finnas i National-museum,

voro: ett bronssvärd 1 funnet vid Hellestad i Skåne och inkommet

1670, samt tre stora guldbrakteater från Vä i Skåne,
2 funna och insända

år 1674.

Sistnämnda fynd gaf redan följande år anledning till en afhand-

ling af professor Schefferus, en afliandling som synes mig vara af

synnerligt intresse, derföre att hon, såvidt jag kunnat finna, är det

första i Sverige utgifna arkeologiska arbete om jordfunna fornsaker.

Denna afliandling, hvilken, såsom på den tiden var vanligt, är skrifven

på latin, utmärker sig både genom lärdom, skarpsinnighet, kritik och

en nykter uppfattning af förhållandena, hvarigenom hon står vida öfver

nere af de vid samma tid och långt derefter utgifna arkeologiska

skrifter. Författaren, som var skytteansk professor i Uppsala, redogör

först för de omständigheter, under hvilka fyndet blifvit anträffadt, be-

skrifver och lemnar trogna afbildningar af de funna fornsakerna, samt

söker derefter besvara frågorna om den tid, till hvilken dessa höra,

hvartill de varit begagnade etc. Boken är deciderad till franske

ambassadeuren marquis de Feuquiére, hvilken på en resa genom

Uppsala hedrat Schefferus med ett besök och besett hans museum samt

dervid fästat särskild uppmärksamhet vid de då nyss inkomna brak-

teaterna.

Den litterära verksamheten inom det område vi nu betrakta var

fö.r öfrigt mycket betydlig under 1600-talets sista årtionden.

Stjernhjelm utgaf år 1663 Vestgöta-lagen, och sedermera under

åren 1665—89 trycktes, till en del på Carl XLs bekostnad, de öfriga

gamla landskapslagarne. Då en för hela landet gemensam lagbok

redan under 4 a 500 år funnits, trycktes landskapslagarne naturligt-

vis endast såsom minnesmärken af förfädrens lif, rättskipning och språk,

d. v. s. af samma skäl som i vårt århundrade har föranledt deras nya

utgifvande.
Ar 1675 höll professor Magnus Celsius i Uppsala det vid ned-

läggandet af rektoratet öfliga talet, hvilket denna gång ådrog sig mer

än vanlig uppmärksamhet.
3 Han gaf nämligen då för första gången

nyckeln till lösandet af helsingerunornas gåta, i det han visade, att

dessa runor hufvudsakligen endast genom frånvaron af det vanliga lod-

räta strecket, den s. k. stafven, skiljde sig från de öfriga. 1 ett två år

1 Afbildadt i Atlas fig. 164.
2 Förf:s "Från jernåldern" fynd M 351, sid. 48.
3 Talet trycktes af sonen Olof Celsius år 1707.
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senare utgifvet större arbete ("De runis helsingicis") redogjorde Celsius

vidare för denna upptäckt.
Johan Hadorph fick år L676 fullmakt att ärligen resa omkring i

riket till antiqviteters uppsökande. Under dessa resor, pä hvilka han

åtföljdes af särskilde ritare, aftecknadee etl stort antal runstenar. Me]

än 1,000 sådana skuros i trä under Hadorphs inseende, ehuru han icke

fick upplefva deras utgifvande, hvilket först skedde är 17.">().
' Det är icke

blott i och för sig ett storartadt företag att åstadkomma en sådan mängd
träsnitt, utan Hadorph och hans medhjelpare halva genom detta om-

sorgsfullt utförda arbete äfven gjort vetenskapen en mycket stor
fcjenst,

bland annat derför att flere af de runstenar som de aftecknat seder-

mera antingen helt ocli hållet förkommit eller blifvit sönderslagne.

Hadorph har äfven företagit den första "arkeologiska undersökning i

Sverige, om hvilken man nu har kännedom. Jag menar de glidnin-

gar på Björkön, för hvilka han redogör i företalet till Bjärköarätten

(Sthlm, 1687). Hadorph antog, i likhet med flere senare forskare, att

det genom sin handel och Ansgarii besök ryktbara Birka legat på
nämnda ö.

Riksantiqvarien Johan Peringskiöld, Hadorphs efterträdare, gjorde
stora samlingar till antikvariska beskrifningar öfver Sveriges Landskap.
Han utgaf större delen af beskrifningen öfver Uppland, hvilken ensam

utgör ett stort verk, illustreradt af talrika och dyrbara bilder; och

detta verk utkom åren 1710 och 1719, midt under Sveriges politiska

olyckor.-
— Dessutom har Peringskiöld äran af den första fullständiga

upplagan af Snorre Sturlesons konungasagor, som utkom år 1 « "» i
* T . hade

på isländska och med svensk och latinsk öfversättning.
a

Äfven Erik Dalbergs stora Svecia-verk, som till Btörsta delen ut-

arbetades under Carl XLs och utkom under Carl X 1 1 : s regering, inne-

håller flere afbildningar af svenska fornminnen från hednatiden.

\'i hafva sparat till sist periodens märkligaste företeelse inom

fornforsknihgens område: Rudbecks "Atlantica", hvars första del ut-

kom år 1679.
4 Vi måste dröja något vid detta storartade verk och

dess vördnadsbjudande författare.

Olof Rudbeck, son till *h'n berömde Vesterås-biskopen Johannes

Rudbeckius, hade i början egnat sig ål naturvetenskaperna. Redan Bom

yngling upptäckte han de Lymphatiska karlen i menniskokroppen, hvil

Bedan ar L680 hade Hadorph Båsom etl prof på del Btörre arbetet utgifvil "Fåren-

tima härads runestenar" (is sidor i folio ni

första delens titel börjar: ''Monumentorum tbicornm Liber primus, Dpla

partem primariam Thiundiam continens" (Sthlm, 1710). Samlingarna till de andra

beskrifningar finnas ännu i bandski B 1. Bibliot

Ar l *>:;:{ hade Peder Clauson i Köpenhamn atgifvil en dansk

Heimskringla '"'Ii Benare konuc och L670 hade Pa Brahe låtil på Viau

borg trycka ett utdrag på svenska af Snorres verk.

Å titelbladet la-.- Ii'."."), men delen biel ej färdig förr an II
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förvärfvade honom ett aktadt namn i anatomiens historia och medförde

hans utnämning till anatomie professor i Uppsala. Der anlade han

äfven den sedan genom Linn^ verldsbekanta botaniska trädgården, och

arbetade i nära 40 år på ett stort planchverk, som skulle innehålla af-

bildningar af alla jordens växter. Början utkom, men nere tusen

fardigskurna träsnitt förstördes — jemte slutet af Atlantican — vid den

förfärliga eldsvåda, som den Ifi Maj 1702 lade Uppsala i aska. Denna

olycka lät emellertid Rudbeck framstå i hela sin storhet. Ehuru han

visste, att elden nalkades hans eget hus, stannade han på sin anatomisal

i det af den brinnande domkyrkan hotade Gustavianum. Och det är i

väsentlig mån den 72-årige Olof Rudbeck vi halva att tacka för rädd-

ningen af Gustavianum och det då deri förvarade bibliotheket med sin

"Codex argenteus" och sina öfriga ovärderliga skatter. Hans kraft var

dock bruten, och hösten samma ar afled han.

Rudbeck var öfver 40 år gammal, innan han egentligen började

egna sig åt fornforskning:, hvilket närmast föranleddes af Platos dikt omo ö o"

den stora ön Atlantis, som enligt en grekisk sägen fordom legat vester

ut i verldshafvet, men sedan sjunkit i djupet, och till hvilken ö Plato

förlade sin mönsterstat. Denna dikt hade Rudbeck läst i sin ungdom,
och då han ett fjerdedels sekel derefter (1672) skulle åt sin vän Ye-

relius utarbeta en ny karta öfver Sverige, tyckte han, att de svenska

orternas namn och lägen hade en förvånande likhet med Platos be-

skrifning öfver Atlantis. Snart intogs Rudbeck helt och hållet af den

tanken, att Platos Atlantis vore detsamma som hans fädernesland.

Lärdom och snille ingåfvo honom en mängd i hans tanke åtgörande
skäl. Inom kort var han viss på sin sak och förutsåg, huru denna

stora upptäckt skulle bereda honom och Sverige en odödlig ära.

Hans Atlantica, som är tryckt både på latin och svenska, väckte

äfven både inom och utom landet ett ofantligt uppseende. Såsom prof

på dess innehåll och bevisningssätt kunna vi anföra följande:
1

"Svenska halfön var bebodd redan före syndafloden. Omkring 17

eller 1800 år efter verldens skapelse hade Sveriges invånare för-

värfvat mycken bildning. De egde redan då en ordentlig tideräkning,
hvilket man kan se af deras runestafvar. De äldsta ättehögarne kring

Uppsala äro ock från besagde tid, hvilket kan bevisas medelst djupet
af den svartmylla, som hunnit bilda sig öfver deras toppar. Efter

syndafloden flyttade Japhets söner, Magog och Mesek, till Norden.

Den förre stiftade i Sverige det gamla götiska, och den andre i Finland

det finska riket. Ordet Magog är beslägtadt med det fornnordiska

ordet Gogur eller Gyger, d. v. s. jätte eller hjelte; och det betecknade,
att han var herskare öfver ett folk med jättelik styrka och växt.

1 Efter Fryxells sammandrag (i 20:e delen af hans '"Sv. Hist.") af Atterboms fram-

ställning i minnesteckningen öfver Rudbeck ("Sv. Åkad:s handl.". del. 23 och 24).
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Hans land delades mellan de tvänne sönerne Sven och Getår, hvilka

grundlade Svea och Göta riken. Den skandinaviska halföl] är påtag-

ligen det Atlantis, som Plato omtalar. < »lands härad i Uppland är blott

ett förvändt uttal i stället för Atland. Läget af Uppsala passar helt och

hållet in med Platos beskrifning öfver hufvudstaden i Atlantis. De
fem floderna, han der omtalar, äro tydligen de kring Uppsala befintliga

Tensta-, Skyta-, Samna- och Jumkils-åarna samt Svartbäcken. De
hufvudstaden omgifvande murar, som han likaledes nämner, äro de

kring slätten gående höjderna, hvilka af allmogen än i dag kallas

Uppsala murar. Xär Plato talar om vinet i Atlantis, menar han dels

mjödet, dels den dryck, som göres af vinbär, hvilka i Norrland växa till

betydligare mängd och storlek än annorstädes. Då Plato talar om
elefanterna i Atlantis, menar han vara nordiska elgar. A polio är blott

ett förvändt uttal af det fornsvenska ordet Hög-Balder eller Ha-Balder,
d. v. s. solens höge gud. Sverige är således detta af Plato beskrifna land.

denna boning för menniskor af högre fromhet, rättrådighet och hjelte-

kraft än annorstädes på hela den kända jorden. Underrättelsen om detta

Atlantis hade grekerne erhållit dels genom feniciske skeppares berät-

telser, dels genom den Anarharsis. som besökte Solon, dels o,k från den

gamle Orpheus. Denne sistnämndes resor hade nämligen icke, såsom

man vanligtvis påstår, inskränkt sig till det sydliga Europa, utan gått

uppåt den höga norden; ja! ända öfver Bottniska viken, tv del var detta

vatten, som han i sällskap med Argonauterne besökte. De1 haf, som der-

vid omtalas under namn af Ponthos, betyder icke, såsom man vanlig

antager, Pontus Euxinus eller Svarta hafvet, utan just Bottniska vi l

eller den s. k. Botten. Sistnämnda ord heter på nårslägtade språk

Bund, hvilket tydligen är detsamma som Ponthos. Men det är också

beslägtadt med ordet band eller bälte, och deraf kommer namnet Baltiska

hafvet och att sjelfva landet kallas Balthia. hvilket äfven betyder den

fromme, den rättfärdige Balders ö. Det omtalas ytterligare, att Orp]

på sin resa kom till llodcn Acheron. Dermed menades icke. såsom

man hittills trott, något vattendrag i Grekland. Acheron är tvärtom

detsamma, som svenska ordet afgrunden, hvarmed förstås den norska

Malströmmen, till hvilken Orpheus kom. Och då det omtalas, att denne

också besökte Kimmi. sa menas dermed Kemi Lappmark, hvars in-

vånare äro de rätta Kimerier eller Kimbrer. Det omtalade kimeriska

mörkret har afseende på den langa vinternatten i Kemi. Derföre igen-

linncs ock samma namn i ordet kimrök, hvilket betyder det svarta

kemi-mörka stolt, som afsättes i skorstenen. För öfrigl lefde icke

Kemi-borne i något okunnighetens mörker, utan tvärtom, dust den

omständigheten, att solen var så Länge borta, lastade .leras uppmärk-

samhet på nämnde himlakropp. Derföre är det ock hos Kemiborne,

som man först uppfunnit att dyrka solen, månen och jorden, o. s. \

Det mesta, af hvad greker och romare beratta, bar afseende på Norden.
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ehuru namnen blifvit något förvridna, t. ex. Härkalle till Hercules,

Märkisman till Mercurius, Sjörån till Sirener, o. s. v. Från Norden,

från detta Atlantis, hafva öfver hela verlden utgått icke blott kun-

skaper och samhällsordning, utan ock de ryktbaraste eröfrare och

grundläggare af forntida stater. De Galler, som med Brennus i spetsen

intågade i Rom, voro egentligen svenska Kallar, Karlar, anförda af en

Bränder. Det gamla Tröja blef uppbygdt af våra förfäder; och dess

grundläggare, Dardanus och Erichton, voro göter, som egentligen hette

Thordön och Erik. Den vise Minos, lagstiftaren på Creta, var i sjelfva

verket densamme som vår götiske Mimer. Afven fenicernas stat blef

grundad af götiska utvandringar från det gamla Atlantis. Landet

Basan betyder Bjesse, d. v. s. jättelandet; och den ryktbare feniciske

författaren Sanchuniaton hette egentligen den sann-kunnige Atte. Röda

hafvet kallas det Erythreiska. Det säges vanligen hafva af fornfolket

fått detta namn efter fursten Erythras, eller af grekiska ordet erythros,

som betyder röd. Men bemälte ord har uppstått sålunda, att när våra

förfäder kommo från det inre Medelhafvet och dess länder och fingo

se nämnda vik af verldshafvet, utropade de: "detta är yttra", nämligen

hafvet; och deraf kom sedan namnet Erythra. Till och med före

Abrahams tid utgick ifrån det nordliga Atlantis den man, som grund-
lade Egyptens rike. Det var vår gamle Niord, hvilken ock kallades

Man, eller hos Tacitus Mannus, och af hvilken Manhem har sitt namn.

Han uttågade till Egypten och ordnade detta land i lika många fylken,

som vårt svenska Manhem. Denne konung Mannus blef i Egypten kallad

Menes och byggde der en stad, som efter honom nu kallas Memphis,
men som rätteligen hette efter hans svenska namn Man-by eller Män-by.

Somlige tro ock, att han uppbygt den andra egyptiska staden Thebe,
så ryktbar för sina hundra portar. Namnet kommer ock af det

gamla svenska ordet Tä, hvarmed vår allmoge ännu här och der ut-

märker en grind, en dörr eller en gata. Det egyptiska Thebe hette

derför ursprungligen Tä-bo, eller portarnas stad. Det blef en af-

bild af Nordens guda-tä-bo, d. ä. Valhall, med dettas många por-

tar" o. s. v.

Sådan var den lära, genom hvilken Rudbeck vann alla fosterlands-

vänners hjertan. Utförandet var i hög grad utmärkt genom lär-

dom, fyndighet, snille och liflig framställning. Konung och folk

blefvo hänförde; att betvifla uppgifternas sanning ansågs snart som en

förbrytelse mot fäderneslandet. Och de tviflare som funnos, t. ex.

Hadorph, Peringskiöld m. fl., tvungos till tystnad af fruktan för Carl

XI och De la Gardie.

Såsom ett minne från denna Rudbecks glansperiod kan man be-

trakta en i vårt historiska museum förvarad medaljong med ett vackert

porträtt af Atlanticans författare, ritadt af drottning Ulrica Eleonora

den äldre. Det är detta porträtt, som pryder första sidan af vårt ut-
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kast till historien om den fosterländska vetenskap, inom hvilken Olof

Rudbeck spelat en så stor rol. l

Men när enväldet föll, och forskningen åter blef fri, dä störtade

äfven Eudbecks stolta lärobyggnad. Atlantican och hennes lära blef

ogillad, beskrattad och snart så glömd, att numera nästan ingen vill

genomläsa det verk, som dock utgjorde sin samtids förtjusning.

Atlanticans fall ledde dock äfven till andra, sorgligare följder. Re-

aktionen mot Rudbeckianismens öfverdrifter ledde till ötverdrift i mot-

satt riktning. Forskningen i fäderneslandets forntid, nyss sa högt upp-
buren af konung och folk, blef nästan ringaktad. Frihetstidens utländ-

ske konungar hade
ej

heller samma kärlek till Sveriges forntid, som

de från Vasa-huset härstammande Carlarne, och, då med Gustaf III en

infödd konung åter besteg Sveriges thron, var fornforskningen ej Längre
livad hon en gång varit. Hon passade icke heller för en tid, som mera

älskade snillets vittra lekar än den trägna forskningens mödor. Den

af Gustaf grundade eller återupplifvade Vitterhets-, Bistorie- och Anti-

qvitets-Akademien egnade äfven under de första årtiondena af sin till-

varo största delen af sin verksamhet åt sådana ämnen, som mera stodo

i samband med förra än senare delen af dess namn. Dessutom hade

de rikliga penningemedlen, som under Carl XI:s tid anslagits till forn-

forskningens befrämjande, småningom blifvit till större delen indragna.

Emellertid låg dock denna forskning naturligtvis ej
alldeles nere

under hela frihetstiden.
o

Ar 17^0. innan ännu freden var återvunnen, började Vetenskaps-
societeten i Uppsala att utgifva en illustrerad litterär qvartalsskrift, i

hvilken ilere arkeologiska uppsatser äro intagna,
2 bland andra en af

prof. Olof Celsius författad längre afhandling om runstenar, i hvilken

han bevisar, att Heltalet af dessa äro resta under början af den kristna

tiden och således
ej

kunna vara så utomordentligt -anda. som Rudbeck

och hans anhängare antogo.
Runornas studium idkades för öfrigt under denna period äfven af

flere andre forskare, såsom Anders Celsius, Burman, G. Wallin ("Runo-

graphia gothlandica") m. 11.

En af frihetstidens märkligaste, ehuru minst kända, arkeologiska
företeelser är en ar 1738 i hund utgifven disputation afEilian Stobseus,

1 Vart träsnitt är någol större an medaljongen, å hvara baksida beck,

Profes ' i

psala. V. K. R. 8. (Ulrica Eleonora Regina i Statens

Historiska Museum förvaras äfi ackerl portratt af "Olf Rudbeck invaria

skun-t i elfenben af den berömde Eransmannen Cavalier, af hvara band m
dylika porträtter af del pfalziska konungahusets flesta medlemmar.

- "Acta literaria
-

I första delen, Bom omfattar aren 1720 24, finnes t. ex.

(sid. 590) en afhandling om etl större i närheten af Askersund gjordt guldfynd
Eran jernåldern; och i andra delen (åren 1726 29) retl för en pä konui

befallning B n undersökning af c-n myi testa socken,

Uppland (sid. 34), Bada dessa uppsatser åtföljas af ganska Lr<>.i:i teckninj
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professor i historia 1
. Häri vederlägger han först den vidskepliga för-

domen, att åtskilliga stenar af ovanlig form, isynnerhet stenyxor och

llintknifvar, skulle vara nedslungade genom blixten.

"Det torde icke böra betviflas", säger han vidare, "att de äldsta

verktyg för dagligt bruk, innan ännu jernets användande blifvit kändt,

varit förfärdigade af sten." För denna mening finner han stöd i hvad

som redan då berättades om vilda folkslags bruk af stenredskap; hvilket

visar, att han icke varit fremmande för en komparativ undersöknings-

metod. Mot den åsigt, som gjort sig gällande hos de lärde. t. ex. Rud-

beck, att stensakerna uteslutande varit bestämda för religiöst bruk, vid

offringar o. d.,
— en åsigt som ännu ett århundrade fortfor att herska

såväl bland fornforskare som bland allmänheten — gör Stobaeus den

invändning, att de talrika grafhögar, som innehålla, fornsaker af fiinta,

icke uteslutande torde hafva tillhört offerprester, utan snarare krigare

och höfdingar. Ty till stridsvapen anser han de vanligen förekom-

mande formerna af flintredskap företrädesvis lämpliga.

Stobams hade således hunnit framom både sin samtid och ett par

generationer af lärde, som efter honom bearbetade samma område.

Bland de till Rudbecks skola hörande fornforskare, som ännu vid

midten af århundradet funnos, äro Göransson och Björner de mest be-

kanta. Göransson tryckte år 1750, på konung Fredriks befallning och

riksens ständers begäran de af Hadorph och hans samtida ombesörjda
runstens-träsnitten. Han kallade boken "Bautil", hvilket ord troligen

skall hafva något sammanhang med ordet bautastenar. Ar 1746 ut-

gaf han en del af Snorres Edda och 1750 Völuspå, båda dels i svensk

öfversättning dels på originalspråket, hvilket Göransson dock förklarade

icke vara isländska, utan götiska, d. v. s. svenska.

Björner är känd genom sin 1739 utgifna "Nordisk hjältaprydnad

af gullringar etc." Hans något besynnerliga åsigter och skrifsätt fram-

kallade en satirisk "Beskrifning om en runsten vid Drottningholm, som

kan tjena till upplysning uti Lovöiska historien", hvarmed Dalin roade

hofvet på konungens namnsdag år 1751.

Första delen af Dalins "Svea rikes historia" utkom år 1746. Han

yttrar sig visserligen med aktning om Rudbeck, men söker bevisa orik-

tigheten af dennes lära med tillhjelp af den då så mycket omordade

vattenminsknings-teorien. Dalin trodde sig nämligen hafva funnit, att

största delen af Sverige vid Kr. föd. stod under vatten, i det hafvet

då gick 13 famnar högre än på 1700-talet.

"Ceraunii betulique lapides, dissertatione historica illustrati"; äfveu intagen i Stobisi

1753 i Danzig tryckta "Opuscula" (sid. 113). Liknande åsigter finnas också, ehuru

mindre klart, uttalade redan i en af prof. Engeström i Lund år 1735 utgifven

disputation "De eultris veterum lapideis."
— Se Elof Tegnérs "Anteckningar om

Lunds universitets historiska museum" i "Samlingar till Skånes hist." 1870—71,
sid. 5 och (!.
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Ar 17(59 utkom början af Sven Lagerbrings "Svea rikes historia",

förra århundradets yppersta historiska arbete. Oaktadt den kritik, som

i allmänhet utmärker Lagerbring, låter han dock Sveriges konunga-

längd börja med Fornjother, hvars sjunde efterträdare Gylfe regerade, då

Oden kom hit.

Fornjotherska ätten kunde emellertid icke bibehålla sig pa thro-

nen vid kritikens anfall i början af detta århundrade, och älven tron på

den historiska sanningen af ynglingasagans äldre del har småningom
blifvit försvagad. Geijer berättar med anledning häral' 1

ett samtal, som,

kort efter det hans "Svea rikes häfder" utkommit, egt rum mellan två

af hans vänner. Den ene klandrade Geijer för det han angripit yng-

lingasagan; men den andre tog hans försvar, emedan han dock låtit

den fornjotherska ätten vara oantastad. Geijer hade nämligen ansett

Fornjothcrs sak så förlorad, att han icke talat ett ord om honom.

Dalin och Lagerbring gifva en i många afseenden förtjenstiull. om
Hit och lärdom vitnande skildring af våra hedniska förfäders lif, deras

seder och gudalära. De anade dock icke, att denna skildring endast

gäller om hednatidens sista del.

Vid midten af förra århundradet, och långt senare, plägade man.

hufvudsakligen efter Snorre Sturlcsons anvisning, indela tiden före

kristendomens införande i en "Kummelålder", en "Bränneålder" och

en "Högålder". Äldst skulle Kummelåldern vara. under hvilken ett

kummel, d. v. s. ett stenröse, uppkastades öiver <\vn döde. Sedan

denna period "påstått vid pass 550 år, började» (»den lata bränna de

döda och förvara askan i käril, som nedsattes i jorden. Denna Bränne-

ålder aflöstes slutligen af Höffålderm, da liket obrändt sattes i en hög."
-

Först vårt århundrades mera vidtomfattande undersökningar hafva visat

det oriktiga i ett sådant "treperiodssystem", åtminstone hvad Sverige

beträffar. 3

Bland män, som under förra århundradet gjort sig bemärkta genom

arkeologisk verksamhet, böra vi slutligen nämna: assessor Nils \\

man, hvilken under L740- och 1750-talet på offentlig bekostnad företog

undersökningar och insamlade fornsaker i Skåne; assessor N. b'. Broc-

111:111, författare till en ganska förtjenstfull "Undersökning om vare run-

stenars ålder" 1

; och konduktör Bilfeling, bvilken mot seklets slut och

under de första aren al* detta århundrade genomreste Bohuslän, \ ester-

götland, Smaland, Oland, och i synnerhel Gotland, för att afrita d

landskaps märkligaste fornlemningar. Hans resor bekostades af den

för fosterlandets minnen varmt intresserade Pehr Tharo till Dagsnäs,

1

"Iduna", I I häftet, Bid. 32.
'-'

Dalin, "Svea rikes historia" I. sid. I<»7. l

:; Sr bland aimal II. Hildebrand Snorres "Konungabok" I. sid

och "Månadsbladet" L872, Bid. 2.
1

Tryckl som bihani in om Ingvar Widtfarne" (Sthlm, 1762).
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hvilken i sina "Göthiska Monumenter" (Sthlm, 1794) började offentlig-

göra Hilfelings teckningar från Bohuslän. 1

Det är dock egentligen Nils Henrik Sjöborg, professor i historia vid

universitetet i Lund, som har förtjensten af att, vid början af detta århun-

drade, hafva ånyo väckt en allmännare uppmärksamhet på våra fornlem-

ningar och bildat en arkeologisk skola.

Ar 1797 utgaf han sin "Inledning till kännedom af fäderneslandets

antiqviteter" (med 26 figurer på 5 plancher). Efter en öfversigt af

fornforskningens historia i Sverige och af några åtgärder för denna

vetenskap i andra länder, söker han först redogöra för fornkännedomens

ändamål och nytta. Derefter behandlar lian hvar för sig de åtta klasser,

i hvilka de nordiska antiqviteterna af honom indelas. Den första inne-

håller gamla handlingar; den andra runor och öfriga inskrifter; den

tredje hällristningar och andra bilder; den fjerde ruiner; den femte

brakteater, mynt och medaljer; den sjette verktyg, vapen och smycken;
den sjunde högar, offerlundar och offerkällor; och den åttonde sten-

sättningar. Man ser häraf, att Sjöborg ej sökte att indela fornlemnin-

garna efter de olika tider, till hvilka de höra, utan blandade tillsam-

mans föremål från de mest skilda tider, om de blott hade tjenat till

samma ändamål. Att fornsakerna af sten höra till en förhistorisk tid

hade han ej funnit. Han ansåg (sid. 204) det vara "afgjordt, att sli-

pade viggar både af fiinta och annan sten varit helgade verktyg i

templen eller på andra offerställen; men om de blifvit nyttjade såsom

yxor vid kreaturens slagtande, eller blifvit med smörjelse bestrukne och

dyrkade såsom små afgudar, eller blott ansedde såsom heliga tecken

till Thors hammare Mjolner m. m., derom äro vi alldeles okunnige."
De flesta viggar tyckas hafva varit fastade i ett skaft, "och någre
som ej äro af fiinta hafva ett hål, deruti skaftet sutit; desse tyckas
snarare hafva varit brukade såsom stridsyxor, och om templens helge-

domar äfven i striden nyttjades till vapen, vore det så mycket mindre

underligt, som hela Odens gudalära var krigisk." Om ffintknifvarne

säger han, att det är svårt att afgöra, antingen de varit "nyttjade till

offerknifvar, till bordsknifvar eller till små svärd och dolkar." I afseende

på frågan om stensakerna är Sjöborg sålunda,' märkvärdigt nog, år 1797

längre ifrån den rätta förklaringen än Stobseus vid samma universitet

sextio år förut varit. — Deremot torde följande yttrande i Sjöborgs
'

Inledning" (sid. 206) förtjena uppmärksamhet: "Af försvarsvapen märkes

isynnerhet svärdet, som i de äldsta tider var af en slags kopparbland-

ning; och var det naturligt, att man, förr än jernet uppfanns, skulle

A Kongl. Bibliotheket förvaras Hilfelings handskrifna. genom en mängd värderika

teckningar vigtiga berättelser om hans resor åren 1788—1801 (11 band i 4:o).
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arbeta i koppar, ty denna metall fanns gedigen. Sedermera har

man nyttjat svärd af jern." Dessa ord innebära en märklig an-

tydan om bronsåldern, ehuru denna periods verkliga betydelse icke var

anad af Sjöborg: henne har, såvidtjag kan Unna. den egentliga förtjen-
sten af att först hafva giort Sveriges fasta fornlemningar af alla sia"-

och de jordfunna fornsakcrna till föremål för ett mera uppmärksamt ocb

mångsidigt studium än dittills. På bekostnad dels af regeringen, dela af

Pehr Tham till Dagsnäs gjorde Sjöborg i många år vidsträckta resor i

flere af Sveriges fornminnesrikaste provinser.
Som en följd af hans nitiska bemödanden kunna vi anse ett kongl.

cirkulär, som den !) April 1805 utgick till Landshöfdingarnc med be-

fallning att "vidtaga sådana anstalter, hvarigenom märkvärdiga forn-CD CD i.
tidslemningar och minnesmärken varda på de ställen der de Unnas

fredade och bevarade." De vid denna tid började enskiftena förstörde

och hotade nämligen en stor mängd af de fornlemningar, som dittills

undgått förödelsen.

Sjöborg, hvars verksamhet i väsentlig mon befrämjades af hans

mäktige beskyddare, d. v. statsministern ffrefve bars v. Engeström,• cd
i

förordnades år 1814 af regeringen att hafva uppsigt öfver fäderneslan-

dets antiqviteter. Den för honom utfärdade instruktionen gaf honom

ungefärligen samma uppdrag, som varit lemnadt ål de senare antiqvi-

tets-intendenterne, och presterskapet förständigades att lemna honom
biträde. Till efterrättelse vid meddelandet af upplysningar om de

inom hvarje pastorat befintliga märkvärdigare antiqviteterna skulle hvarje

kyrka erhålla ett exemplar af den "Uppgift på fornlemningars känne-

tecken", som professor Sjöborg fått befallning att utarbeta, och som

utkom följande år jemte ett utförligare arbete i samma ämne, hvilkct han

kallade "Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar".
— Han

sökte att härigenom åstadkomma en Likformig benämning af de olika

fornlemningarna och deras särskilda delar. 1 slutet af detta arbete

gifves ett schema för beskrifningar öfver Landsorterna i Sverige, hvar-

vid Bärskild uppmärksamhet egnas åt de inom hvarje socken befintliga

fornminnena. Sådana landskapsbeskrifningar, hvilka innehålla en mängd
ännu i våra danar värderika antiqvariska meddelanden, utarbetades

också snart derefter af prosten Bexell öfver Halland (1817—1819)
och af prosten A.hlqvist öfver Oland (1822 27, med afbildningar),

m. II.

Frukterna af sina resor offentliggjorde Sjöborg i det för sin

tid stora och med en mängd dyrbara plancher utrustade arbete.

som under namn af "Samlingar för Nordens fornälskare utkom aren

1822—1830.

Några ar innan Sjöborg utnämndes till antiqvitets-intendenl hade

genom Götiska förbundets stiftande n\a enthusiasiiska krafter blifvil

vunna för fornforskningen och allmänhetens deltagande förberedl för

>

Mfhi. Hui, Si '<! ~
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denna vetenskap. Detta i många riktningar djnpt och lyckligt ingri-

pande ynglingaförbund höll sin första stämma den 11 Febr. 1811. I

förbundet var, såsom Geijer säger,
1

"ingenting annat bestämdt än den

fosterländska riktningen. Men denna hade nu blifvit nylifvad af flere

orsaker. Sverige hade nyss stått på branten af sin undergång och hade

i detta ögonblick blifvit dyrbarare för alla sina söner. Dess öde var

ännu oafgjordt, dess räddning tvifvelaktig. Det sökte ett stöd äfven i

sina minnen, och svenska hjertan voro stämda mer än förr att lyssna
äfven till de hälft förglömda äldsta, som talade om nordisk kraft och

ära." För Götiska förbundet skref Geijer vintern och våren 1811 "Den

siste kämpen", "Vikingen" och "Den siste skalden"; samma år diktade

Tegnér sin "Svea". — Men det var icke endast genom fosterländska sån-

ger, som Götiska förbundet verkade för sitt mål.

Förbundets själ var Jakob Adlerbcth. Och fornlemningars under-

sökning, vård och beskrifning låg förbundsbrodern Eolf, såsom Adler-

bcth kallade sig, synnerligen om hjertat. Hans uppmuntran till arbe-

ten deruti var ifrig, och han bekostade af egna medel flerc antiqvariska
resor och undersökningar inom fäderneslandet. Förbundsbröderne Sehrö-

der, Bruzelius, Wallman och Liljegren voro isynnerhet hans med-

arbetare på detta fält, och förbundets tidskrift "Iduna", hvars första del

utkom 1811, kan genom sina många förträffliga och ofta med ypperliga

teckningar prydda arkeologiska afhandlingar på visst sätt göra anspråk

på att betraktas som Sveriges första antiqvariska tidskrift. Liljegren
vann 1821 Vitterhets-akademiens stora pris för sin "Runlära" (trvckt

1832) och gaf i sina "Runurkunder" en fullständig samling af alla då

kända runinskrifter. Jemte den för några år sedan aflidne professor
Brunius utgaf han åren 1819—23 en mängd beskrifningar och afbild-

ningar af "Nordiska fornlemningar." Ar 1830 meddelade Liljegren i

Vitterhets-akademiens handlingar en förteckning på alla då kända "Fynd
i svensk jord"; och Wallman skref 1828 en om vidsträckta forskningar
vitnande "Ofversigt af svenska fornlemningar."

Redan 1818 utgaf en af förbundets sist bortgångne medlemmar,
Arvid August Afzelius, den första svenska öfversättningen af Ssemunds

Edda. Vid samma tid utkommo äfven Snorres Edda och konungasagor

på svenska.

Under de sista åren af 1820-talet företog Ekdahl, äfven medlem al'

Götiska förbundet, antiqvariska resor till Gotland och Norrland; de

deröfver afgifna berättelserna äro ännu af stort värde. Isynnerhet frän

Gotland hemförde han en mängd dyrbara fornsaker, till hvilka vi sär-

skildt böra lägga märke säsom den största och i vetenskapligt afseende

dyrbaraste samling, som dittills blifvit förenad med Statens Historiska

Museum.

1 "Iduna" 11 häftet, sid. 17. 18.
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Den nyväckta kärleken till forntidens minnen visade sig äfven i

de inånga samlingar af svenska fornsaker, som vid denna tid anlade.-.

och af hvilka flere snart blefvo ganska betydliga.
1

År 1828 utkom en ny förordning ora landets fornminnen och deras

beskyddande, hvilken nyligen (1867) blifvit äter upplifvad och i vissa

delar förändrad.

På 1830-talet ådrog sig den s. k. Runamo-inskriften i Blekinge stort

uppseende. Saxo omtalar den, och redan på 1100-talet skickade konung
Waldemar I i Danmark flere runkunnige dit lur att tolka runorna; men

de måste återvända med oförrättadt ärende. Ar 1833 sande Viden-

skabernes Selskab i Köpenhamn en komité till Runamo för att Lösa

frågan. Komitén, som bestod al' tre utmärkte vetenskapsmän, Molbeck,

Finn Magnusen och Forchhammer, ansåg, att det verkligen var en run-

inskrift, inhuggen i en i granithällen befintlig gång af trapp. Och Finn

Magnusen trodde sig snart hafva funnit, att inskriften skulle läsas frän

höger till venster, da <\rw visade sig vara en i fornyrdalag författad

san- om Harald Hildetands tag emot Sigurd Ring, kort före det fe-

ryktade Bråvalla-slaget. Men några ar derefter uppvisade Berzelius

och Nilsson, att de föregifna runorna endast voro sprickor i trappen; en

åsigl som den danske fornforskaren Worsaae sedan bekräftat. 2

Viå midten af 1830-talet börjar ett nytt skede i dm skandinaviska

fornforskningens historia, i det att da for första gången etl vetenskap-

ligl system och en verklig method började att göra sig gällande i af-

seende pä studiet af de från hednatiden bevarade fornminnena. Vid

samma tid började äfven museerna i Stockholm och Köpenhamn att

växa till den storhet de nu ega, genom de t va vännerne Bror Emil

Ilildebrand och Christian Jiirgensen Thomsen. 1 »en förre blef riks-

antiqvarie efter Liljegren år 1837 och hor betraktas som vårl historiska

musei egentliga skapare, liksom Thomsen ar fader till del "Oldnord

Museum" i Köpenhamn.
Oaktadt den ifver med hvilken man redan i århundraden for.' denna

tid egnat sig ål den nordiska forntidens studium, hade man dock. så-

Bom vi sett, ännu ej funnit, att fornsakei-na kunna blifva Qågol mera

än blott intressanta illustrationer till don på skrifna urkunder grundade

historien, att sjelfva stenarne kunna tala om flydda tider, ifall man

1 Bland sådana Bamlingar Eran di te årtiondena efter Götiska förbundets stif-

,. kunnn vi t. ex. nämna 'lem som anlades al' de tre bröderna Maj nus, Johan

och Arvid Bruzelius, samt prosten Hofverberg, alla i Skåne; löjtnant I' n och

hr Söderström i Blekinge; doktor Ekman i Kalmar, prosten Ahlqvisl pä Oland

IIL ii. |t,. flesta af de— a samlingar äro no förenade med Statens Hist. Museum.
2 "Vitterhets-akademiens handlingar" del II. Bid. 367, ocb del 16, Bid. 367. R

'( iin Runamo og Bråvall slaget" (Kbhvn, 1844).
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blott frågar dem rätt, och att nya vidsträckta fält öppna sig bakom den

skrifna historiens område.

Det är genom upptäckten af dessa nya fält, som det s. k. "tre-*

periods-systemet" blef af så ofantlig vigt. Läran om hednatidens tre-

delning, anad och uttalad redan i början af detta århundrade samt

gjord praktiskt gällande för 40 ar sedan, då det material som stod for-

skaren till bnds var så ofantligt mycket mindre än nu, har segrande
bestått kampen med talrika motståndare, samt blifvit fullkomligt be-

styrkt genom de tusentals fynd och de mångfaldiga vetenskapliga un-

dersökningar, som sedan dess framställande blifvit snörda.
* ' OJ

Liksom hvarje annan upptäckt har dock äfven denna föregåtts af

langa förberedelser och många misslyckad»
1 försök.

Vi hafva i det föregående antydt några af de åsigter som i början

gjorde sig gällande om fornsaker af sten; huru IJudbeck och hans skola

ansåg dem hafva varit uteslutande begagnade vid religiösa ceremonier,

under det mången, i likhet med den ännu i våra dagar lefvande folktron,

var öfvertygad om, att de blifvit af åskans gud nedslungade med blixten.

Jag har älVen nämnt de oväntadt klara och riktiga åsigter om
deras bestämmelse som Stobauis redan 1738 uttalat. Han kan sägas
hafva mer än anat både stenåldern och den komparativa fornforsknin-

gens princip. Men Stobauis blef
ej

förstådd al' sin samtid, och hans

åsigter glömdes snart. Vi hafva sett, att till och med Sjöborg, sex-

tio år efter Stobseus, står långt efter honom.

Den danske historikern Vedel Simonsen har redan 1813 klart och

tydligt framlagt tredelningens system, lian säger i ett nämnda år ut-

gifvet arbete 1
: "Nordbornes vapen och husgeråd voro först af sten och

trä, senare lärde de att bearbeta kopparn och, såsom det synes, senast

jernet. Deras kulturhistoria kunde alltså, från denna sida betraktad,

indelas i en sten-, en koppar- och en jernålder." Att stensakerna

verkligen kunnat användas till vapen och verktyg, ådagalägger han

genom att hänvisa till erfarenheten från vildarne i nya verlden.

Redan för sextio år sedan var således hela systemet nästan fär-

digt, men det dröjde ännu länge, innan det blef af praktisk vigt.

Ar 1816 upptogs Vedel Simonsens åsigt af Magnus Bruzelius i

Lund. En af honom nämnda år utgifven latinsk disputation,'- i hvilken

han citerar Vedels nyss anförda arbete, torde vara det första försöket

att klassificera de olika slagen af stensaker; Bruzelii indelning och be-

nämningar äro i hufvudsakcn desamma, som vi ännu begagna.
Vid beskrifningen af den under namn af Asahögen ryktbara gång-

griften vid Qvistofta i Skåne, som Bruzelius år 1819 undersökt, yttrar

1

"Udsigt över Natjormlhistoriens feklste og- mserkeligste Perioder". l:a delens 2:a

häfte, sid. 73.
2

"Specimen antiquitatum borealium". (Lund, 1816).
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han år 1822 i "Idunas" 0:c häfte (sid. 305; jfr sid. 322 följ.): "Om det i

historien funnes ett tidehvarf, som kunde utmärkas med namn af sten-

åldern, under hvilken ett slägte lefvat i bildning fullkomligt likt med
de invånare på Söderhafvets öar, hvilka i senare tid sä ofta blifvit

beskrifna, så skulle man utan tvekan hänföra Åsahögen till denna mesl

aflägsna fornålder. I brist på metaller var flinta i värt land det tjenli-

gasto ämne både till vapen och verktyg."

Redan ar 1830 lär Thomsen i Köpenhamn hafva omfattat tre-

periods-systemet och två ar derefter yttrade han,
1

att bland våra forn-

saker äro stensakerna de äldsta. Sedan han derefter — i Likhet med

hvad .Magnus Bruzelius redan 1816* gjort, men något utförligare
—

lemnat en öfversigt af dessa fornsakers olika former, hänvisar han till

"de icke få analoga stycken, som finnas i samlingarna af vilda folkslags

vapen och redskaj), hvilka på ett mycket tydligt sätt förklara, huru

vara äldsta förfader kunde hafva i kulturens barndom begagnat dessa

saker."

Samma år, 1832, säger Geijer i sin "Svenska Folkets historia" 2
;

"Vapnen och vikingaflottorna visa jerncts tidiga bruk; än äldre vapen
äro af koppar (dier en med koppar blandad metall; de äldsta af sten."

Professor Sven Nilsson, hvilken da redan gjort sig ett stort namn som

zoolog, Utgaf 1834 sitt första försök i den antikvariska etnografien, hvil-

ket under titeln "Utkast till Jagtens och fiskets historia på Skandi-

navien" infördes i inledningen till den nämnda år utgifna nya upp-

lagan af "Skandinaviens fogelfauna."

Denna afhandling, som är skrifven utan kännedom om Thomsena

åsigter i frågan,
3 väckte mycken uppmärksamhet. Nilsson söker häruti

skildra Sveriges äldsta invånare, huru de icke känt metaller, samt

huru de, såsom senare tiders vihlar, uteslutande lefvat af fiske och jagt.

Han jemför, så vidt materialet då medgaf, de i svensk jord funna sten-

sakerna med de jagtvapen och verktyg, som blifvit hemförda från de

af europeisk civilisation ännu oberörda folkslagen i Norra Amerika,
i irönland och Australien.

Några år senare, efter hemkomsten från en utländsk resa. under

hvilken han studerat de etnografiska samlingarna i Köpenhamn, kon-

don och Paris, började professor Nilsson utgifva sitl berömda arbete

"Skandinaviska Nordens Cr-invanare". som utkom under loppet al'

åren L838—43. lian redogör har for hvarje särskildl slag af de nordi-

ska stensakerna och upplyser deras bestämmelse och användning genom

jemförelse med dem som begagnats af var tids vilda folkslag. Han

uppvisar, att de nu s. k. gånggrifterna äro grafvar, bygda af samma

1 "Kortfattel Udsigl över nordiske Steen-Oldsager Pra dcu bedenske Tid", i "Nordisk

Tidskrifl fur Oldkyndighed", L:a delen, rid. 121.
- Första delen, rid. 122 (Sthbn, 1832).
3

Nilsson, "Stenåldern", 2:a uppl., inledning rid. II.
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folk som begagnat stenvapucn, att detta folk lefvat såsom vildar utan

kännedom om åkerbruk och boskapsskötsel, att det — på grund af

de i gralvarne funna hufvudskålarnes form — måste anses hafva va-

rit nära beslägtadt med Lapparne, samt att stensakernc, åtmin-

stone i södra Skandinavien, upphörde att begagnas redan iiere år-

hundraden före Kristi födelse. I sista kapitlet gifver han "ett utkast

till en beskrifning öfver en kimbrisk kolonist-stam, som i forntiden in-

flyttat i södra och vestra Skandinavien, undanträngt vildarne och odlat

landet." Dessa kimbrer eller kelter kände metaller, men hufvudsakligen
endast brons och guld, samt sannolikt jern, hvilket de dock ej för-

stodo att härda, hvarföre deras knifvar, svärd, lansar in. m. alltid äro

af brons; de idkade boskapsskötsel och åkerbruk. Såsom kelter var

deras religion nära beslägtad med Frankrikes och Englands druidkult.

Stendösarne, så talrika både i sist nämnda hinder och i Skandinavien,

antogos af Nilsson, liksom af de flesta samtida fornforskare, hafva varit

altaren för denna kult. Såsom vi veta, har professor Nilsson seder-

mera öfvcrgifvit sin i denna första upplaga uttalade åsigt, att brons-

ålderns nordbor varit af kimbrisk stam. lian antager nu, att brons-

kulturen blifvit hitförd genom feniciska kolonister.

En ny upplaga af den del af hans verk, som behandlar sten-

åldern, utkom år 1866 och är ännu ett af de yppersta arbeten man
har om denna första period i hvarje folks utvecklingshistoria. Det har

blifvit öfversatt både på tyska, franska och engelska, samt öfverallt

beredt rättvist erkännande åt författaren, hvilken mer än en gång blif-

vit kallad "arkeologiens fader". Och det är med rätta professor Nilsson

namnes såsom en af de förnämsta grundläggarne af den moderna forn-

forskningen, emedan han var den som der först i ett större verk prak-
tiskt tillämpade den komparativa methoden, hvilken upphöjt fornsaker-

nas studium till vetenskap.
Är 1836 hade emellertid Thomsen i "Ledetråd till nordisk Old-

kyndighed" utvecklat treperiods-systemet, uppdragit grundlinierna till

teckningen af de olika åldrarne och uppvisat hvilka fornsaker och hvilka

ornament äro karakteristiska för hvarje period.

Systemet var nu äfven användt vid ordnandet af de större samlin-

garna i Skandinavien.

Ar 1843 gaf n. v. etatsråd Worsaae i "Danmarks Oldtid" en ut-

märkt, populär framställning af de resultat, till hvilka fornforskningen
da hunnit i afseeude på kännedomen af Danmarks hednatid.

Samma är fäste riksantiqvarien Hildebrand l

uppmärksamheten
derpå, att bland fynden från jernåldern förekomma en stor mängd ut-

1 I "Anteckningar ur Yittcrhets- Historie- och Antiqyitets-akademiens dagbok m. ni.

för år 184§." Jfr samme förf:* "Anglosachsiska mynt i svppska. Kongl. Mynt-
kabinettet, funna i svensk jord"' (Sthlm, 1846), sid. VI.
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ländska mynt och andra saker, hvilkas ålder lätt kan bestämmas, samt

att dessa fynd kunna indelas i 4 klasser, karakteriserade: den första

af romerska silfvermynt från de två århundradena närmast efter Kr.

föd.; den andra af romersk-byzantinska guldmynt från femte århundra-

det; den tredje af arabiska silfvermynt från nionde och första hälften

af det tionde århundradet; samt den fjerde af anglosachsiska och tyska

silfvermynt från tionde och elfte seklen. Genom denna iakttagelse var

möjlighet vunnen att till särskilda delar af jernåldern hänföra de olika

fynden, och således äfven att en gäng- kunna steg för steg följa kultur-

utvecklingen under de tusen är, som förflutit från jernålderns början till

kris t en i Ii i mens stadfästande.

Ar 1853 ådagalade oeksä de danske fornforskarne \\ orsaae och

Herbst, att man kan urskilja en äldre och en yngre del af jernåldern,

den förra utmärkt genom talrika romerska mynt och andra arbeten lian

kejsaretiden.
' — Och sedan har man äfven lyckats uppvisa en stor grupp

af fynd hotande till midten af jernåldern, under det att de storartade

undersökningar i bornholmska grafvar, som amtmannen Vedel under

de sista aren företagit, ådagalagt, att jernåldern verkligen börjat i Nor-

den tidigare än man förut i allmänhet antagit.

Afven i afseende på sten- och bronsåldern sökte \\ orsaae år 1859

att genomföra en delning i en äldre och en yngre period.
2 Brons-

ålderns delning är numera allmänt antagen, under det att Worsaaes

åsigt om en äldre stenålder rönt Ulligt motstånd, i synnerhet af den

utmärkte danske zoologen etatsråd Steenstrup. Vi fä i det följande

tillfälle att återkomma till denna intressanta fråga.

Under de första åren af 1840-talet började Richard Dybeck och

Axel Emanuel Holmberg sin gagnerika antiqvariska verksamhet. Vin-

tern 1850 höll Holmberg offentliga föredrag här i Stockholm om
"Nordbon under hednatiden", hvilka föredrag två år derefter trycktes

och genom det lyckliga framställningssättet vunnit mer än en vän förO JO o
<\cu forskning, åt hvilken Holmberg egnade sitt lif.

Afven Dybeck liar inlagt stora förtjenster om den svenska forn-

forskningen, dels genom sin under aren lsf2—50 utgifna tidskrift Unna"

—
återupptagen, ehuru under annan form, selan år 1865 — dels genom

sina mångåriga forskningsresor och genom sin outtröttliga verksamhet

for runstenars uppsökande, resande, aftecknande och offentliggörande.

I afseende på runorna halva de sista aren luagt i dagen märkliga

förhållanden. Under det att flere äldre forskare, såsom t. ex. Jo-

hannes Magni och Etudbeck, antagit, att runorna VOTO fega yngre än

syndafloden, Bökte andra göra troligt, att deras hink försl med kristen-

domens predikande blifvit kändt här i Norden. Ett stöd för sist nämnda

1

"ÄrbÖKer Eor nord. Oldkynd." L866, rid. 349, 360; isr,:. sid. L' .". 7 . 262.
a

I "Videnskaberaea Selskata Overeigt" 1869, rid. 93 Eölj.
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åsigt fann inan deri, att de flesta runstenar tydligen äro ristade på en

tid, då den kristna läran redan var känd här. Men nu liar man i se-

nare tid funnit runinskrifter dels på brakteater och andra smycken,
—

t. ex. på ett präktigt i National-museum förvaradt spänne af förgyldt
silfver från Gotland — hvilka bevisligen äro rlere århundraden äldre

än Ansgarii första hitkomst, dels på flcre fornsaker hörande till de stora

danska, niossfynden, som spridt ett sä oväntadt ljus öfver jernålderns för-

sta århundraden. Under det att man sålunda fann af görande bevis för att

vara förfäder varit förtrogne med runornas bruk redan kort efter Kr. i'.,

har det emellertid äfven blifvit ådagalagdt, att de runor, som begagnades
under den äldre jernåldern, voro betydligt olika dem vi känna från det

stora flertalet af runstenarne, och att några märkliga runinskrifter, som

länge ansetts oläsliga, just innehålla sådana äldre runor. Professor

George Stephens har nyligen utgifvit ett stort praktverk,
1

i hvilket

man finner förträffliga afbildningar af alla de inskrifter med det äldre

slaget af runor som äro kända från hela Europa. Och den berömde

norske språkforskaren professor »Sophus Buggc har lyckats att på ett

tillfredsställande' sätt tolka flere af dessa inskrifter.

En af de vigtigaste arkeologiska frågor, som den närmaste fram-

tiden har att besvara, är just den om förhållandet mellan de äldre och

de yngre runorna, hvarom olika åsigter nu blifvit framstälda. Frågan är

af stor vigt, icke blott i och för sig, utan isynnerhet dcrför, att hon på
det närmaste sammanhänger med frågan om förhållandet mellan den äldre

och den yngre jernåldern och mellan götar och svear. Ett vigtigt bi-

drag till den senare frågans lösning gaf doktor Hildebrand genom sitt

är 1866 utgifna arbete "Svenska folket under hednatiden", livars andra

upplaga förlidet ar utkom. Han söker häruti visa, att götarne voro

det herskande folket under den äldre jernåldern, och att svearne — in-

kom ne genom en senare invandring, troligen utmed Finska viken — under

den yngre jernåldern gjorde sig till herrar öfver större delen af landet.

Yitterhets-akademien har under den period vi nu betrakta alltmer

egnat sin verksamhet åt vården af Statens Historiska Museum och de fasta

fornlemningarna, samt befrämjandet af den arkeologiska vetenskapen.
Bland de i Akademiens "Handlingar" på senare tiden intagna upp-

satserna rörande var hednatids förhållanden torde vi särskildt böra

nämna professorerne Tornbergs och Säves inträdestal. Den förre redo-

gjorde för "de i svensk jord funna österländska mynt",- och den se-

nare uppvisade/
5 att de på två i Södermanland befintliga runristningar

förekommande bilderna framställa scener ur den i Edda-sångerna be-

' "The oldnorthern runic monuments" (Kbhvn, L866— 68).
2 "Vitterh.-akachs handl.", del 21, sid. 61; jfr hans utmärkta, ar 1 848 tryckta, be-

skrifning på alla då kända "Numi eufiei regii numophylaeii holmiensis."
3 "Vitterh.-akadrs handl."', del 26, sid. 321; jfr "Siegfriedbilder, beschrieben und erklärt

von Prof. Carl Säve" (Hamburg, 1870).
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ryktade Sigurd Fafnesbanes 1
ii", samt att således dessa ristningar lemna

direkta bevis för våra förfaders bekantskap med nämnda sånger.
Utom sina handlingar har Akademien Bedan 1864 utgifvit en Bär-

skild "Antiqvarisk tidskrift", i hvilken hufvudsakligen större arkeologiska

afhandlingar varit intagna. En af de vigtigaste bland dessa afhftnd-

lingar är den, i hvilken riksantikvarien Hildebrand visar, att de s. k.

hällristningarna" måste hänföras till bronsåldern oeh icke, såsom man
förut trott, till sten- eller jernåldern.

Fnm och med år \H12 har Akademien äfven sökt att genom nt-

gifvande afven mindre, hvarje månad utkommande, tidskrift bereda plats

för uppsatser af mera populärl innehåll och för sådana underrättelser,

som till en del hafva sitt värde af nyhetens behag.
I )(.- sedan 1860-talets början i de flesta landskap bildade forn-

minnes-föreningarna hafva väsentligen bidragit till väckande af all-

mänhetens oeh särskildt jordegarnes intresse för bevarandet af vara

fornleinningar. Och den 1869 stiftade "Svenska Fornminnes-föreningen"
har isynnerhet genom sina i Vexiö, Örebro oeh Visby hållna, talrikt

besökta årsmöten arbetat för samma mål. ]>ådc sist nämnda förening och

llere af landskapsföreningarna hafva dessutom genom utgifvandc af tid-

skrifter lemnat värderika bidrag till vår arkeologiska litteratur.

Sedan början af 1840-talet har Vitterhets-akademien haft ett sär-

skildt anslag till bekostande af forskningsresor inom fäderneslandet.C1 Ö
Detta, anslag har hufvudsakligen uppburits af följande forskare: artisten

<b Brusewitz, för resor i Vestergötland, Bohuslän och Halland; rektor

X. (b Bruzelius, i Skåne och Småland; herr Ii. Dybeck, i Uppland, Sö-

dermanland, Vestmanland och Dalsland; friherre O. Hermelin, i Söder-

manland; d:r H. Hofberg, i Nerike och Vestmanland; ryttmästaren ('.

A. Klingspor, i Uppland; agronomen C. F. Nordenskjöld, i Östergöt-

land; herr K. Schmidt, i Södermanland oeh Vestergötland; d:r k. Siden-

bladli, i Ångermanland och Medelpad; prof. C Såve, i Dalarne och pa

Gotland; adjunkten P. Såve, på Gotland
;
d:r G. Upmark, i Södertörn, m. II.

Under åren L861—70 hafva dessutom adjunkten P. Säve oeh fri-

herre Djurklou såsom antiqvitets^-intendenter genomforskat flere land-

skap.
1 Sedan med ar 1870 dm särskilda anslaget till en antiqvitets-

intendent upphört, hafva Vitterhets-akademiens amanuenser i stallet år-

ligen foretagit dylika undersökningar. De "in alla dessa resor afgifna

berättelserna af hvilka flere dels redan öro tryckta, dels inom kort

blifva offentliggiorda innehålla beskrifningar öfver nästan alla ännu

befintliga fasta fornleinningar i landet.

En stor del af dessa, fornleinningar hafva afven till sitt inre blifvit

undersökta. Uland sådana undersökningar böra isynnerhet nämnas de

1 Siivc (1861 *% 1866): Gotland, Östergötland och Vestergötland.
—

Djurklou

(">/, L865 1870): Vermland, Vestergötland och en del af Småland.
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som riksantiqvarien och d:r Hildebrand, samt baron Diiben och d:r Retzius

företagit i flere af Vestergötlands gånggrifter; rektor Bruzelii gräf-

ningar i skånska och småländska ättehögar; d:r Hildcbrands gräfningar
i skånska och öländska grafhögar; de noggranna undersökningar som

på rvttmästarcn v. Möllers bekostnad åren 1868 och 1869 gjordes af

hr V. Boye i 18 grafhögar från bronsåldern i södra Halland; samt de

storartade gräfningar som d:r Stolpe under de tre sista åren på offent-

lig bekostnad utfört på Björkö.
Ett viirtii^t bidrag till kännedomen om våra fasta fornlemningar har

i senare tid lemnats af "Sveriges geolbgiska undersökning", i det på
dess kartor med särskilda tecken äro utmärkta alla de fornlemningar
som under rekognosceringarna blifvit antecknade.

Bland de förut icke omtalade forskare, som under den sista mans-

åldern cgnat sig åt forntidens studium, böra vi i synnerhet nämna:

Alander, Hyltén-Cavallius, Kurck, Lignell, Ljungström, Mandelgren,
Rääf, Torin, Werner, Wiberg och Wittlock (se bil. A). Hyltén-
Cavallius och Wiberg hafva äfven i utlandet vunnit rättvist erkännande,
den förre för sin skildring af "Värend och Virdarne", den senare för

sin framställning om "De klassiska folkens förbindelse med Norden."

Genom de enskilda samlingar och provins-museer, som under de

sista årtiondena uppstått, hafva tusentals formsaker blifvit räddade från

förstöring. Antalet af dessa samlingar uppgår nu till öfver 80. De
förnämsta provins-museerna äro de i Lund, Uppsala, Skara, Göteborg,

Vexiö, Malmö och Ystad.

Vi hafva betraktat dem som först upptagit och odlat fornforsk-

ningens fält. Vid bedömandet af deras verksamhet få vi emellertid icke

förgäta, hvilka rika hjelpmedel vi ega, men de saknade. Yi hafva stora,

väl ordnade samlingar af svenska fornsaker och en fullständig öfversigt

öfver landets fasta, fornlemningar; vi hafva väl försedda bibliothek,

som äfven sätta oss i stånd att lära känna främmande länders arkeolo-

giska förhållanden; vi hafva goda upplagor af våra landskapslagar, af

Eddorna, af Snorres konungasagor, af hela den öfriga fornnordiska

litteraturens alster; med ett ord, vi ega rika hjelpkällor i alla af-

seenden. Skulle icke allt detta mana oss till förnyade ansträngningar i

vetenskapens tjenst, under det vi aldrig må förglömma, att såsom denna

vetenskap till sin uppkomst är svensk, dess mål äfven måste vara fo-

sterländskt! Ett folk, som älskar och hedrar sina fäders minnen, har

rätt att hoppas på en stor och lycklig framtid.



IM er än ett tredjedels sekel bar förflutit, sedan de första renl veten-

skapliga försöken gjordes, att med fornminnenas hjelp skingra del

mörker, som hvilade öfver Skandinaviens ur-invånare. De otaliga

fynd, som under denna tid kommit till var kännedom, hafva icke blotl

på eti lysande Bätt bekräftat riktigheten af Tbiomsens och Nilssons

första utkast till Nordens ;ddsta kulturhistoria, utan äfven öppnat nya,

vidsträckta fält för vår forskning. Vi kunna nu göra oss en ganska
klar bild af de förhållanden, under hvilka vart lands första bebyggare

lefde, och vi kunna steg för steg följa den långsamt, men säkert fort-

gående utveckling, hvarigenorn Sveriges invånare från att vara en hord

af vildar blifvit hvad de nu äro.

Det är sant, att ingen konungalängd, inga af skaldens sånger pri-

sade bragder och bragdrika namn möta oss Iran dessa första tider.

Men är icke kännedomen om folkets Hl' och odlingens framsteg mera värd

än namnen på sagdlika hjeltar? Och bör man
ej

skänka mera tro ät de

samtida ojäfaktiga vitnesbörd, till hvilka fornforskningen nu allena

lyssnar, än till de poetiska berättelser, som under århundraden för-

varats endast i folkets minne?

Vi hafva af det föregående sett. att den nordiska fornforskningen

fick nytt lif, då man började mera allmänt inse, att de fornsaker, som

tid efter annan uppgräfvas ur jorden, och de fasta fornlemningar, som

ännu i tusental betäcka landet, icke alla tillhora den del af hednatiden,

hvilken närmast föregick kristendomens predikande här, och om hvil-

ken de isländska sagorna tala. Man fann snart, att Nordens hednatid

omfattade tre Btora perioder, som
följl efter hvarandra i följande ord-

ning och som nu vanligen betecknas med fbliande namn:

1. Stenåldern, under hvilken Sveriges invånare lefde i fullkomlig

okunnighel om metallernas lunk och således voro tvungna att af Bten,

trä, hen. horn <>. dvl. förfärdiga sina redskap och vapen.

2. Bronsåldern, da vapen och eggverktyg gjordes af brons, en

blandning af koppar och tenn. men da jernel ännu var en alldeles

okänd metall.

:;. Jernåldem, da jernel användes till vapen och eggverktyg, men

bronsen endasl lill karl. prydnader o. d\|.
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Det torde visserligen vara öfverflödigt att här ineddela några bevis

för riktigheten af denna den nordiska hednatidens indelning, då hela

den följande framställningen kan betraktas såsom ett sådant bevis. De
inkast som Klifvit gjorda deremot hafva också städse visat sig bero på
en oriktig uppfattning af systemets egentliga betydelse, der de ieke,

såsom någon gäng händt, haft sin grund i politisk antipati eller andra

för ämnet lika främmande orsaker. Ofta har man härvid förbisett det

vigtiga förhållande, — hvilket dock torde kunna betraktas som en lag
vid hvarje utveckling

— att den äldre och simplare formen länge lef-

ver qvar vid sidan af de yngre och mera utbildade former, som ut-

vecklat sig ur honom, samt att ofta en typ, som eirentliu-cn tillhör en

äldre period, kan öfverlefva denna och således någon gäng anträffas

tillsammans med fornsaker Iran en senare tid. Så har man t. ex. funnit

några spjutspetsar af ilinta i grafvar Iran bronsåldern. Men icke kan

detta användas som bevis för att en tid icke funnits, då endast flintan

men ej bronsen var känd, och således ei heller som bevis mot riktig-

heten af den här framstälda indelningen af Nordens hednatid. '

Då den nordiska fornforskningen numera sä väsentligen hvilar på
denna indelning, vilja vi emellertid i korthet omnämna några förhallan-

den som ådagalägga, huru berättigad den är, åtminstone livad Norden
beträffar.

Att en tid funnits, då metallernas bruk varit fullkomligt okändt,

framgår tydligt af de mångfaldiga, storartade fynd och af de hundratals

egendomliga grafvar, som innehållit en mängd fornsaker afsten, ben och

dylikt, men intet spär af metall. — Att en annan tid funnits, då bron-

sens, men ej jernets, bruk var kändt, visas lika tydligt af det stora antal

fynd och grafvar, som innehållit vapen, verktyg, smycken m. m. af

brons, men intet jern; under det att sådane bronssaker (så godt som)

aldrig blifvit funna tillsammans med jern.
— Att slutligen under en

annan del af var hednatid jernet varit i allmänt bruk, finna vi vid för-

sta blick på hvarje större fornsakssamling. Häraf följer da med nöd-

vändighet, att vår äldsta kulturhistoria, att Nordens forntid före kri-

stendomens införande måste indelas i de tre stora perioder, hvilka lånat

sitt namn af det material, som under hvarje var det yppersta.
Och det torde icke kunna linnas någon tvekan om den ordning, i

hvilken dessa perioder följt på hvarandra. Att "stenåldern" är äldre än
'

bronsåldern", faller af sig sjelft och bevisas dessutom deraf, att grafvar
Iran bronsåldern llere gånger blifvit anträffade i öfre delen af sådana

högar, som ursprungligen äro uppkastade öfver en midt på bottnen

befintlig grafkaminare frän stenåldern; under det att motsatsen aldrig
blifvit iakttagen. Och våra äldsta historiska urkunder, som upplysa

Jfr Pergusson "Jiude stune monuments of all countries" (London, 1872), sid. 10.
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oss om tillståndet under hednatidens slut, känna endast en tid, dS jer-

nets bruk var allmänt, hvarföre "jernåldern" måste vara den Bistå al' de

tro nämnda perioderna.

Huruvida början af hvarje period sammanfaller med uppträdandet
af ett nytt folk, som underkufvade landets gamla innebyggare, det är en

senare fråga, som vi tills vidare böra skilja från den endast tidsföljden

afseende frågan om hednatidens indelning.

Innan jag nu söker gifva en bild af lifvet i Sverige under hedna-

tiden, måste jag lasta uppmärksamheten derpå, att, om bilden blir ofull-

ständig och dunkel, detta kanske till en del beror på otillräckligheten

af de källor, ur hvilka vi kunna, hemta upplysning om denna tid, Bom

den na skriftliga urkunder grundade historien sa föga känner. Del Ur

visserligen sant och bör med glädje erkännas, att man funnit myckel
talrikare minnesmärken från vår hednatid, än vi haft rätt att vänta;

men hufvudmassan af de till vara dagar bevarade fornsakerna är na-

turligtvis arbeten af sten. metall o. dyl., emedan endast under en säll-

synt förening af yttersl gynnsamma förhållanden sådana lätt förstörda

ämnen som trä, ben, läder, tyg m. m. kunnat bibehålla sig. Detta gör,

att vi måste hafva en mycket ofullständig kännedom om de häral för-

färdigade husgeråden, verktygen och kläderna — hvilka dock utgjorde »len

ojemförligt öfvervägande massan af de hedniske nordbornes tillhörighet.

Men äfven de under hednatiden begagnade saker al' metall och

sten känna vi ytterst ofullkomligt. Rndasl en ringa del al' hvad som

en gång funnits har kommit i jorden; blotl en del af hvad som legal

i jorden har undgått tidens förstörande inverkan; al' denna del har icke

allt ännu blifvit äter framdraget i linset, och vi veta Mött alltför väl,

huru litet af det som hittats kommit vetenskapen till godo. Nästan

alla under föregående århundraden gjorda fynd äro spårlöst försvunna,

och äfven mycket af del som under detta århundrade är funnet har

blifvit förstördt.

\i kunna lätt inse \ i ut en af dessa omständigheter, om vi tanka

088, att en forskare ett eller par tusen ar härefter skulle försöka bilda

sig en
föreställning om våra lefnadsförhållanden, men dervid knapl

hade till sitt förfogande mer än en liten del af de ergiga och rostiga

lemningarna af våra metallarbeten, och om lian icke kunde göra bilden

af det nittonde århundradet fullständigare med tillhjelp
af litteraturens

eller konstens alster. Denna jemfbrelse visar, huru försigtiga vi måste

fara vid våra försök att teckna lifvet under hednatiden, hvars första

del ligger flerc tusen ar bakom vår tid.
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XXuru länge vårt fädernesland varit bebodt, kunna vi ännu icke ens på
årtusendet bestämma. En mängd fynd hafva väl visat, att sydligaste

delen af Skandinavien varit befolkad vida längre än man förut anat.

Vi kunna dock endast utmärka en tidpunkt, före hvilken man ej gerna kan

tala om innebyggare i Norden, — istidens slut. Så länge den skandi-

naviska halfön var betäckt af en enda ofantlig ismassa, liksom större

delen af Grönland i våra dagar, var väl dess beboende så godt som

omöjligt, och man liar ej heller funnit minsta spär al* mensklig till-

varo här före den periodens slut.

Deremot vet man, att ungefär samtidigt med Nordens istid, eller

åtminstone kort efter dess slut, menniskor redan lefcle i vissa andra

delar af Europa.
Vi måste egna någon uppmärksamhet åt dessa fynd

1 från den

äldsta stenåldern i vår verldsdel, för att kunna förstå frågan om Nordens

första bebyggande och om skilnaden mellan den äldre och yngre sten-

åldern i Skandinavien. Dessa fynd äro äfven i sig sjelfva af det största

intresse, emedan de låta oss lära känna Europas ur-invånare och stå

i nära samband med frågan om menniskoslägtets ålder.

1 För en närmare kännedom om dessa märkliga fynd få vi hänvisa till d:r Retzii

redogörelse för "De äldsta spåren af menniskans tillvaro på vår jord" (Sthlm, 1873),
saml till Sir Julin Lubbock's utmärkta arbete "Pre-historic tiraes" (London, 1865;
3:e nppl. 1872). öfversatl på svenska under titeln "Menniskans ur-tillstånd" (Sthlm,

1869).
- Bland de vigtigaste hithörande arbeten böra vi dessutom i syhnerhel

nämna: Boucher de Perthes' "Antiquités eeltiques et antédiluviennes" (Abbeville,
1847 65) och "I/homme antédiluvien et ses oeuvres" (Abbeville. 1860); Sir

Charles Lyell, "The geologieal evidences of the antiquity of Man" (London, 1863);
. Tulin Evans. '"The ancient stone implements, weapons and ornaments of Great Bri-

tain" (London, 1872; litteratur-öfversigt i noten sid. 477 m. il. ställen): Dupont,
"bes temps préhistoriques en Belgiqne. L'homme pendant les åges de la pierre dans
les environs de Dinant-sur-Meuse" (2:a uppl., Bfuxelles, 1872); Lartet och Christy.

"Reliquiae aquitanicae'?, vol. 1 XII (London. L865 73); b. Zinck, "Oldsagfundene i

de gamle flodgruslag" (i "Årböger f. nord. Oldk." 18(17. sid. 283—370) och "Om de
sid-te ars opdagelser af forhistoriske mindesmserker til belysning af menneskeslseg-
tens tidligste fremtraedén i Indien" (Årböger L869, sid." 339—368); Förhandlin-

garna vid de internationella arkeologiska kongresserna, isynnerhet den i Brässel år

1872. m. fl.



A. Den äldre stenåldern.

("I ten oslipade flintans ålder.")

De geologiska bildningar, som äro närmasl äldre än den period, till

hvilken vi och var djurverld höra, plägar man kallade qvartära bild-

ningarna. Då den af geologerna s. k. nutiden lättast mätes
ej med år

eller sekler, utan med årtusenden, kunna \i inse, huru aflägsen den

qvartära periodens slut är. Hvilken tiderymd skiljer oss icke då från

denna periods början, eller den närmasl föregående, den s. k. tertiära

periodens slut! Och dock har man under de senare åren börjal tala

om menniskor i Europa redan under den tertiära perioden. Att de qvar-

tära lagren innehålla otvetydiga spar af menniskor. derom äro numera

alla vetenskapsmän ense. Denna upptäckt har emellertid först under

de sista decennierna börjat att blifva allmänt erkänd, het var nämligen
ieke möjligt att tänka sig menniskor på jorden under en sa aflägsen

period, sa länge man var öfvertygad om. att endast 6,000 ar förflutit

sedan verldens skapelse.

Redan under förra århundradel hade man blifvil uppmärksam pä

oågra i Bayern och England gjorda fynd af menniskoben eller afmen-

niskohand tilldanade flintor tillsammans med lemnirigar af okända djur,

tillhörande en förgången tid. Och år 1823 fann en fransk geolog,
Anne Boué, menniskoben i Rhen-dalens qvartära lager. Dylika fynd

gjordes snart i allt större antal. Ar 1833 fann >\rw belgiske geologen

Schmerling, vid undersökning af två grottor i sitt fädernesland, hufvud-

skålar af menniskor tillsammans med fen af noshörningar, elefanter,

hyänor m. fl. nu i dessa trakter for längesedan utdöda djur. Han ut-

gaf etl förträffligt och nu myckel beundradt arbete om sina mödosamma

forskningar;
1 men ingen af de lärde ville då ännu lyssna till hans åsigl

om menniskoslägtets höga ålder. Samma ode drabbade i början äfven

fransmannen Boucher de Perthes, som begynte sina undersökningar i

Somme-flodens grus-aflagringar under förra hälften af 1840-talet— så-

ledes korl efter del Nilsson börjal sina forskningar i vår stenålder. -

Äfven då Boucher de Perthes några år senare, i sitl år 1*17 utgifna ar-

bete "Antiquités celtiques el antédiluviennes", redogjorde för och af-

bildade sina fynd. vann lians anhängares antal föga tillvext. Del var

försl sedan de tre utmärkte engelske vetenskapsmännen Falkoner, Prest-

wich och Elvans i slutet af 1850-talel på orl och Btälle tagil kännedom

1 "
lli-iln i< I ements fossilen découverts dans les cavernes de In province

de Lie
"

l 1833 34).

Omkring ar L840 fann äfven dansken Lund i brasilianska grottor en mängd
menniskoben tillsammans med ben af djur från qvartärtiden, och han k"in

"in til] den "i
Isen, atl menniskan lefval i Sydamerika redan under

denna tid,
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om fynden, samt förklarat sig för Boucher de Perthes' åsigt, som riktig-

heten och betydelsen af dennes upptäckt började att blifva erkänd.

Nu är man, såsom jag redan nämnt, icke blott ense om menniskans

tillvaro i Europa under qvartär-perioden, utan man tror sig till och med
hafva i de tertiära lagren funnit spar af henne.

De äldsta lemningarna af menniskor i Europa har man funnit dels

i ett stort antal grottor i England, Frankrike, Belgien och andra länder,

dels i de af flcre vest-europeiska floder hopade lagren af grus, sand

och lera. 1
1 dessa flodbäddar är det emellertid vanligen endast de af

menniskor tilldanade flintverktygen, som hittas tillsammans med djur-

lemningarna. Men i grottorna, af hvilka åtminstone de flesta varit bo-
tt o "

ningar, finnas ofta äfven meniskoben jemte flintverktyg, djurben ra. m.

Djurbenen synas oftast vara qvarlefvor efter ur-invänarnes maltider.

Fhj. l. Men-nislto-sltelett, funnet tid ingången till en grotta rid Mewtone, nära Nizza.

De vigtigaste djur, hvilka lefvat tillsammans med menniskan under

qvartär-perioden, äro: mammut-djuret (elephas prirnigenius) och en an-

nan elefantart (elephas antiquus), tre rhinoceros-arter, flodhästen, "grott-

lejonet", "grott-hyänan" och "grott-björnen", muskus-oxen, den irländska

jättehjorten,! elgen, bison-oxen, ur-oxen, vildhäst och ren, samt åtskil-

liga andra ännu lefvande däggdjur. De två elefant-arterna, den irländ-

ska hjorten na. ii. äro nu alldeles utdöda. — Faunan och andra förhål-

landen visa, att klimatet i Europa under qvartärtiden i allmänhet varit

mycket kallare än i våra dagar.
Af menniskan sjclf har man äfven, ehuru mera sällan, funnit ben,

stundom hela skelett. Fig. 1 visar ett sådant skelett,
2 som för unge-

1 Sådana lager kullas af engelsmännen "drift".
2 Skelettet är här återgifvet efter en fotografi, som tagits deraf, medan det änmilåg

<|var på sin plats vid grottan. Se Eetzius, "Om de äldsta spåren af menniskans
tillvaro", sid. 74.
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får två år sedan anträffades af Riviere, på tjugu fots djup under den

nuvarande jordytan, vid ingången till en af grottorna vid Mentone på

Medelhafvets kust, ej långt från Nizza. Skelettet låg på venstra sidan,

med starkt böjda knän, armbags- och handleder; ansigtet var vändt

nedåt, med underkäken stödd mot venstia handen. På och bredvid den

döde funnos flere prydnader och redskap af de i grottorna vanliga for-

merna. "Skelettets ställning är så naturlig," säger d:r Rctzius, "att man

deri nästan tycker sig se mer en sofvandes, än en döds, och det är

äfven iranska antagligt, att denna menniska under sömn öfverraskats af

döden, t. ex. genom en nedfallande sten. ett jordras eller dylikt, fastän

man icke funnit dödsorsaken."

Förr antog man, att hvar och en al' de stora geologiska peri-

oderna slutat med en plötslig naturrevolution, livilken förstört hela den

gamla djur- och vextverlden, för att låta en nv verld skapas, som i sin

tur skulle lika plötsligt gå under. Nu har man funnit, att öfvergången

Iran en tid till en annan ofta nog ej
varit mera brådstörtad än de för-

ändringar, som under våra ögon alltjemt, ehuru nästan omärkligt, för-

siggå på jorden. Men den tid som skiljer oss från en förgången period

blir då också så mycket längre.

De nyaste forskarne ]>å
detta falt. bland dem Dupont, berömd för sina

storartade undersökningar i de belgiska grottorna, tro sig kunna indela

den äldre stenåldern i två perioder, hvilka man, efter det för hvardera

mest karakteristiska djuret, kallar "mammutens tid" och "renens ti<l."
x

I den senare är mammuten nästan helt och hållet försvunnen, under

det renen, i vår tid inskränkt till Lapplands snöfält, då i stora skaror

genomströfvade Belgiens och Frankrikes nu så blomstrande ängder.

De under den äldsta stenåldern i vestra Europa begagnade verk-

tygen voro af ninta, ben, horn, trä och dylika ämnen. Spar af metall

hafva aldrig blifvit ("unna. Flintsakerna äro groft slagna och alldeles

oslipade. Fig. 2— f> visa några af de vanligaste typerna från England
oeli Frankrike, och lig.

7 ett liknande redskap från Ostindien.

Dessa under de sista åren med sa mycken ifver af Englands och

kontinentens lärde studerade fynd visa oss menniskor, Bom i Europas nu

mest civiliserade länder lefde på ungefär samma sått som de lägst

stående bland vai- tids vildar. .Men bakom denna första af oss kända

period i den menskliga odlingens historia ligger troligen en lan-- ut-

veckling, betecknad af uppfinningar, hvilka haft lika genomgripande följ-

der som dem vår tid med rätta är stolt öfver, men hvilka äro gjorda for

sa länge sedan, att vi till och med hafva glömt, att de "Ve uppfinnin-

gar.
1 »essä vildar. som lefde i F rankrikes och Belgiens grottor, hade

dock funnit, att flintan kan formas till verktyg och vapen, de hade Lärt

'

Dupont, "I/liuinmr pendanl L'åge de La pierre", rid. 66 föl]

•;
.l/.i . Forntid



34 1 A. DEN ÅLDRE STENÅLDERN.

Fig. 2. Flintverktyg, f. i Som/me-flodens
bädd. norra Frankrike. Ungef.

1

/2 .

^ ! 'I
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w

Fig. 3. Fli/ntverhtyg, f. i Som/me-flodens
bädd. narra Frankrike. Nära

'/,.

MLt I»!

<?***

Fig. 4. Flintverktyg, f. i en flodbädd -vid Hoxne i Suffolk. England. V2 .
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Fi//. 5. FUntverktyg, /'. i en flodbädd nära Hill Head i Hampshire, England. '/,

'i-i .

Bi -i

./^
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l'nj. 6. Flintverktyg, f. i en grotta rid tier i Dordogne, Frankrike, x

jv
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sig att begagna eld till värme och till födans beredande in. m. Man finner

äfven, att de, liksom vår tids vildar, sökte pryda sig så godt de kunde
—-med hängsmycken, af genomborrade tänder, snäckor och stenar—

;

man har till och med trott sig finna de färger, med hvilka de tatuerade

eller målade sig.
1

Man har visserligen både i Sverige och Danmark funnit några

flintverktyg, hvilka, om de än icke tillhöra fullkomligt samma typer
som de af oss nyss omtalade (fig. 2—6), dock likna dem så mycket, att

man gerna tänker på något annat samband dem emellan än tillfäl-

lighetens. Men dessa nordiska flintsaker kunna likväl icke gerna be-

traktas såsom alldeles samtida med fynden från qvartär-perioden,

isynnerhet som några af dem bevisligen äro anträffade i yngre lager,

t. ex. den fig. 8 afbildade, hvilken är funnen i en torfmosse i Skee

socken, norra Bohuslän. 2

Ett dylikt flintarbete, funnet på Möen i Danmark, ses fig. 9, och

hr Zinck har i sin afhandling om "Oldsagfundene i de gamle Flöd-
es o o

gruslag"
3

(s. 333—342) sökt att uppvisa
likheten mellan åtta särskilda danska och

fransk-engelska typer af detta slag. Ett

liknande flintstycke från Skåne är afbildadt

fig. 44 i Atl. Dylika flintor hafva vanligen
betraktats såsom ämnen till spjutspetsar (jfr

fig.
02 i Worsaaes "Nord. Olds."), hvilket ut-

tryck jag äfven, ehuru med mycken tve-

kan, använde vid underskriften till nyss
nämnda figur i Atl. Det är också möjligt,'

att några af dem verkligen äro sådana äm-

nen; men andra (t. ex. våra fig. 8 och 9)

torde otvifvelaktigt böra anses för fulländade redskap, emedan formen

är så bestämdt utpreglad och ofta återkommande, samt eggen med

afsigt bildad genom e*n mängd små hugg.
Om de i Sverige anträffade ftintverktygen af samma form som

(ig.

8 och 9 äro äldre än eller samtidiga med de öfriga nu bekanta min-

nena från Nordens stenålder, är en fråga svår att besvara, emedan dessa

verktyg hos oss aldrig blifvit funna tillsammans med andra fornsaker,

och emedan de omständigheter, under hvilka de anträffats, sällan blifvit

antecknade med tillräcklig noggrannhet. Deras stora likhet med arbe-

tena från qvartär-perioden, den omständigheten att de äro mycket groft

tillslagna och alldeles oslipade, samt det förhållandet, att de aldrig blifvit

Fig. 7. Stenredskap frun

Ostindien. XL.

1 Retzii anf. arb., sid. 101.
2 Den tillhör

o
friherre C Cederströms samling af fornsaker i Strömstad.

3 Införd i "Årb. f. nord. Oldk." 1867. sid. '_'s:'> följ.; jfr Evans i ''Ancient stone im-

prements" sid. 569, och förf:s anförande vid Skandinaviska Naturforskaremötet i

Kjöbenhavn 1873.
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funna i kjökkenmöddingar eller tillsammans med fornsaker frän vår

vanliga stenålder: allt detta sviks mig dock tala för den asigten, att

de åtminstone iiro äldre än gånggrifterna och stendösarne, samt således

samtida med. om icke äldre än lemningarna från vår äldre stenålder,

Kjökkenmöddingarnas" tid.

Man kan nämligen äfven tala om en äldre stenålder i Norden,
ehuru denna tid endast hor betraktas såsom don sista afdelningen af den

europeiska äldre stenåldern, livars början karakteriseras af fynden från

Soramc och grottorna.

/•Vy. s. Flintverktyg,/, i tu torfvwsse i Sket töcken. Bohuslän.

Den äldre stenåldern, äfven kallad "den oslipade flintans ålder",

skulle salodos. om man tager hänsyn till alla. från Europas olika delar

nu kända fynd, och om Duponts anförda åsigl är riktig, kunna indelas

i tre perioder:
1. Mammut-tiden;
2. Ren-tidt n

; och

''>. Kjökkenmöddingarnas tid.
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Med de danska orden "Kjökkenmödding"
1 och "Affalds-dynge" be-

tecknar man de under de sista årtiondena med så mycken nit och fram-

gång studerade lemningarna efter de danska ur-invanarnes måltider. Vi

begagna i det följande det äfven af Frankrikes och Englands forn-

forskare upptagna ordet Kjökkenmödding, emedan det motsvarande

svenska uttrycket "afskrädeshögar" i mångens öron torde hafva en

mindre god klang.

un

Fig. 9. Flmtverktyg, f. å Möen, Danmark. 2
/5 .

1

Frågan om kjökkenmöddingarna och den äldre stenåldern i Norden kunna vi här
endast i korthet behandla, emedan man i Sverige hittills funnit så få minnen från

nämnda period. För en närmare kännedom om denna vigtiga fråga få vi hänvisa
till följande afhandlingar i ämnet, såsom de vigtigaste: De af Forchhammer, Steen-

strup och Worsaae afgifna berättelserna om deras undersökningar, införda i "Over-

sigt över det kong. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger" för år 1848, sid.

1— 12, 62-75; år 1851, sid. 1—81, 179—222; år 1858, sid. 'l4—16; år 1854, sid.

191—207; och år 1855, sid. 1—20, 131—132, 191—199 (af kvilka berättelser äfven
rinnas några separataftryck med titeln "Undersögelser i geologisk antiqvarisk Bet-

ning'').
- Worsaae, "Om en ny Deling af Steen- og Broncealderen" (i samma "Overs.''

1859, sid. 93—129). — Steenstrup, "Om Hr Prof. Worsaaes Tvedeling af Steen-
alderen" ("Overs." 1859, sid. 171 191).

— Worsaae, "Om Tvedelingen af Steenalderen"

("Overs." 1861, sid. 233-294). — Steenstrup, "Imod Hr Prof. Worsaaes Tvedeling af

Steenalderen, et Bidrag til Förståelsen af Steenalderens kultur her i Norden" ("Overs."
1861, sid 305—376).

— Worsaae, "Gjensvar på Hr Prof. Steenstrups yderligere Be-

masrkninger imod Tvedelingen af Steenalderen" ("Overs.'' 1861, sid. 409 429).
Steenstrup, "Et Blik på Natur- og Oldforskningens Forstudier til Besvarelsen af

Spörgsmälet om Menneskesltegtens tidligste Optrasden i Europa" (Universitetspro-
gram, Kjöbenh. 1862).

— Diskussion vid congressen i Kjöbenhavn 1869 (''Compte
rendu", sid. 135 följ.)

— Arvid Kurck, "Om Stenålderns delning och kustfynd i

Skåne" (i "Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning", 1872).
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Redan för längre tid tillbaka hade man lastat uppmärksamhet vid

åtskilliga på de danska kusterna förekommande samlingar af mussel-

skal. Man antog L början, att dessa voro a Hägrade i hafvel på samma
surt som t. ex. de under namnet Kapellbackarne kända ofantliga snack-

lagren vid Uddevalla.

Men de noggranna undersökningar, som en är 1848 nedsatt komité

företog, visade snart, att denna åsigl icke var riktig, utan att man här

hade för sig verk af menniskohand. Nämnda komité bestod af de tre

y

Tig. 10. Tig. //.

Flintverktyg, funna i dantka kjökkenmöddingar.
'

,

.

utmärkte danske natur- och forn-forskarne Forchhammer, SteenBtrup
och Worsaae, hvilka bevisade, att dessa skalhögar icke kunna vara af-

satta i hafvet, emedan de olika beståndsdelarne icke bilda några skilda

Lager och icke äro ordnade efter sin tyngd. De Lätta musselskalen

Ligga t. ex. under tunga stenar; många skal ligga dessutom icke på
sin bredsida, utan sta på kant; midl ibland stora stenar trallar man
de lina och bräckliga, men ännu oskadade benen af en fisk; andra lika

afgörande bevis att förtiga. Att dessa samlingar deremot måste vara
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åstadkomna af rnenniskor, ser man af de eldstäder samt lager af kol

och aska, som finnas öfverallt, af de mångfaldiga redskap af ftinta och

ben samt de andra tydliga spär af mensklig verksamhet, som i dem träffas

vid hvarje spadtag.
Den naturliga, och nu utan tvekan allmänt antagna, förklaringen af

denna företeelse blir då, att rnenniskor i långt aflägsna tider lefvat på

dessa ställen, samt att musselskalen och djurbenen äro lemningar efter

deras måltider.

Hufvudmassan af dessa ofta ofantliga samlingar äro skal af ostron

och andra ännu i dag till föda använda musslor; derjemte finnas ben

af fiskar, foglar och nere vilda däggdjur,
1 men endast af ett husdjur

—
hunden. Spår af ren hafva ej påträffats. De större benen äro van-

ligen klufna, för märgens skuld. Bland dessa qvarlefvor efter födo-

S3V3S

a b c

Fig. 12. Flintverktyg, funnet i en dansk kjökkenrnödding. %.

ämnena träffar man dessutom, såsom jag redan antydt, dels de af kol

ännu betäckta eldstäderna, dels en mängd groft slagna verktyg af flinta

(fig. 10— 12), samt bitar af grofva lerkärl, redskap af ben och horn

m. m. Det hela låter oss, på ett sätt som väl ingen kunnat vänta,

kasta en blick midt in i de nordiske ur-invånarnes husliga. lif.

Fig. 13 visar en i Brittiska museet förvarad stenyxa från Nya
Zeeland, hvilken är af alldeles samma form som fig. 12. Eggen å den

ny-zeeländska yxan är visserligen slipad, men likväl icke skarpare än den,

hvilken uppkommer endast genom den spetsiga vinkel, som bildas vid

1 De vigtigaste arterna äro bland fiskarne: torsk, flundra, ål och sill; bland fog-
lame: vildsvanor, vildgäss, dykänder, måsar, tjädrar, gejrfoglar och flere roffoglar;
bland däggdjuren: kronhjort, rådjur, vildsvin, bäfver, skälhund, ur-oxe, björn, räf,

varg, lo, mård m. fl. (Steenstrup, "Om Menneskeslregtens tidligste Optneden i

Europa", sid. 12).
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flintans Idyfning. Knölen fi undersidan af det danska verktyget (fig.

12 c) är
tillfällig; denna sida är vanligen alldeles Blät.

Sådana kjökkenmöddingar förekomma ganska talrikt i Danmark,
isynnerhet i norra Jylland och på Sjaelland utmed [sefjorden. .Man

känner för närvarande sådana samlingar på mer an 7<) olika stallen.

Nästan alla förskrifva sig tydligen från stenåldern, och, såsom jag redan

nämnt, tillhöra åtminstone de allra flesta troligen en äldre del af sten-

åldern än <\<-n, hvars folk hvilar i stendösame och gånggrifterne. Denna

åsigt är först framstäld och försvarad af Worsaae, under det att Steen-

strup sökt bevisa, att kjökkenmöddingarna och gånggrifterna höra till

samma tid.

Bhum denna fråga ännu kanske icke torde kunna anses vara fullt

utredd, synes det mig dock. att do starkaste skälen tala for den
åsigt,

*'\

L

i

h •

f*-

\
v

h

v

L_

Fig. 13. Stenverktyg från Nya Zeeland.
'/,.

att lleitalet af kjök kenmöddingarna äro minnen Iran en äldre stenåldei

an den, till hvilken Erånggrifterna med Bina om <'n högre konstskicklig-

vitnande fornsaker hora. Mina skal för donna åsigt äro:

l:o att man icke i dessa kjökkenmöddingar funnit spår al' andra

husdjur an hunden, under del att gånggrifternas folk ( åtminstone i Svei

haft uästan alla de husdjur, som ännu äro våra vigtigaste;

2:o att de i stenålderns errafvar sa vanliga lerkärlen af samma

slag som Atl. 94—95, samt de väl huggna och väl slipade vapnen och

verktygen, äfvensom de med skafthål försedda yxorna alldeles sakna.-

i kjökkenmöddingarna;
3:o att deremol de i dessa kjökkenmöddingar funna arbeten afflinta

adasl med uågra vttersl fa undantag -are oslipade, och att de icke

blotl äro myckel gröfre tillhuggna än de »<\\\ finnas i grafvarne utan

äfven al' helt andra, vida Bimplare former;
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4:o att de för kjökkenmöddingarna mest karakteristiska typerna (t. ex.

Atl. 10 och 11) icke anträffas tillsammans med de väl arbetade flint-

sakerna af de för grafvarne egendomliga typerna; samt

5:o att vissa af de förra synas bilda en öfvergång mellan några
i vestra Europas äldsta stenålders fynd vanliga typer och några föl-

jden slipade flintans ålder" egendomliga former. Detta torde t. ex.

gälla om den af fig. 11 i Atl. representerade typen,
1 hvilken å ena

sidan påminner om fig. 3 här ofvan och å andra sidan mycket liknar

de i södra delen af Skandinavien ej sällsynta, väl huggna, kullrigt

tvåsidiga flintyxor, af hvilka Atl. 12 visar ett oslipadt och Atl. 13 ett om-

sorgsfullt slipadt exemplar (jfr genomskärningen af fig. 12 å sid. 5 i Atl.)

Man har visserligen någon gång i kjökkenmöddingarna funnit yxor
och mejslar som varit något slipade vid eggen, eller till formen något
liknat dem hvilka vi anse höra till stenålderns slut. 2 Men dels är an-

talet af dem försvinnande litet i förhållande till den stora massan af

grofva verktyg, dels äro de flesta icke af flinta utan af andra stenslag,

dels hafva sannolikt några af dem senare nedkommit i kjökkenmöddin-

garnas öfre lager. Och man har, såvidt jag kunnat finna, aldrig an-

träffat någon af de på alla sidor väl slipade flintverktygen, eller, hvad

som kanske är ännu mer bevisande, icke någon af de under stenålderns

sista del så talrika, väl huggna dolkarne, spjutspetsarne eller pilarne af

flinta, eller stenyxorna med skafthål. Man har visserligen sagt, att de i

kjökkenmöddingarna funna verktygen endast äro sådana som blifvit

tappade eller med afsigt bortkastade, samt att man då icke kan vänta

att der finna några af de väl polerade flintyxorna, hvilka kostat så

mycket arbete; men man kunde möjligen midt bland dessa jagtens
minnen hafva skäl att vänta en bit af en spjutspets eller en pil.

1

.Vigten och bevisningskraften af de väl arbetade flintsakernas från-

varo i de vanliga kjökkenmöddingarna torde ökas genom det intres-

santa fynd, som Zinck för några år sedan gjorde i den s. k. "Samsinger-

banken", en stor grafhög nära Kallundborg på Sjfelland.
3

Alla kjökkenmöddingar, d. v. s. alla till våra dagar bevarade samlin-

gar af qvarlefvor från forna slägtens måltider, höra naturligtvis icke till

stenåldern,
4 ännu mindre till den äldre stenåldern. För några år sedan

fann också Zinck i Samsingerbanken en kjökkenmödding, som måste

1 Ett il i nt verktyg, som både till storlek och form fullkomligt liknar lig. 11, är funnet
i den stora kjökkenmöddingen vid Meilgård i Jylland (Madsens ''Afbildninger",

"Steenalderen", pl. 4 fig. t). Jfr äfven Madsens anf. arb. pl. 22 tig. 3 och 5, samt

Worsaae, "Om Tvedelingen af Steenalderen". tio-. 2 och 6 ("Vid. Selsk. Overs." 1861,
sid. 273 och 275).

2
Worsaae, "Om Tvedelingen af Steenalderen", sid. 28, 29 ("Oversigt" för år 1861,
sid. 258, 259) samt "Ruslands og det skandinaviske Nordens Bebyggelse og geldste

Kulturforhold" fig. 12, 13 ("Årböger" 1872, sid. 332).
3

»Arböger f. nord. 01dkyndigked'M871, sid. 36 följ.
4 Så har t. ex. den bekanta "svarta jorden" på Björkön i Mälaren vid d:r Stolpes

undersökning visat sig vara ett slags "kjökkenmödding" frän slutet af jernåldern.
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hänföras till bronsåldern eller till stenålderns slut, emedan den inne-

höll icke blott några bronssaker, utan äfven två slipade hålmejslar, bitar

af en på alla fyra sidor slipad smal mejsel, af en tjock slipad yxa och

af fyra vanliga spjutspetsar, saml en trekantig pilspets, några skrapor,

skärfvor ni. m., allt af flinta, men deremot inga af de för den äldre

stenåldern såsom karakteristiska ansedda, groft huggna, oslipade flint-

sakerna.

I denna kjökkenmödding fann Zinck dessutom ben af flere hus-

djur, såsom oxe, får, get och svin, hvilka alldeles saknas i de till den

äldre stenåldern hänförda kjökkenmöddingarna, under det att de, såsom

vi snart skola se, funnos under den yngre stenåldern; en omständighet
som torde vara i hög grad bevisande för riktigheten af åsigten om
en äldre stenålder i Norden.

Att man verkligen bör kunna uppvisa en äldre och en yngre del af

den skandinaviska stenåldern framgår, såsom mig synes, äfven af 'len bety-

dande utveckling, som bevisligen egt rum under stenåldern. Hos oss finner

man nämligen en mängd om en högt uppdrifven skicklighet vit-

nande flintarbeten, såsom t. ex. sådane dolkar som lig. 55 i Atl.,

sådane hålmejslar som fig. 28 och 31, sådana halfmi iformiga verk-

tyg som
fig.

73 och 74, sådana flintyxor som tig. 1!» och 20 1 m. fl.

Alla dessa typer förekomma i stort antal i Norden, men äro aldrig,

eller åtminstone mycket sällan, funna i andra delar af Europa. Ett

närmare studium af dem visar icke blott, att deasa saker äro tillverkade

hos oss, utan äfven, hvad som är ännu vigtigare. att typerna äro ut-

vecklade här. Således häntyder detta på en del af vår stenålder, under

hvilkcn dessa slags fornsaker icke funnits, en lid under hvilken de

småningom utvecklats, och en tid under hvilken de voro allmänna.

Vid undersökningen om tillvaron af en äldre och en yngre stenålder

i Norden får man icke glömma, att det finnes, och måste finnas, några

enkla former, som förekommit under hela stenåldern. Sådana äro t.

ex. de s. k. flintspånorna, flintkärnorna och runda skraporna (fig. 2,
•">

och 69 i Atl.) Dessa finnas i mängd sa väl i vestra Europas äldsta

Stenålders-fynd som i vara yngsta.

Andra Lemningar efter den äldre stenåldern äro några af de s. k.

"Icu8tfynderi\ hvilka bestå af flintsaker, till form och arbetssätt lik-

nande dem frän kjökkenmöddingarna, men i hvilka alla lemningar af

födoämnen och Iqökkenmöddingarnafl andra beståndsdelar saknas. Kust-

fynden innehålla icke heller öfver hvarandra hopade föremål, utan

saker som på vissa Hackar i jordytan ligga vid sidan af hvarandra i

1 En mängd mellanformer visa. atl denna i Norden sä allmänna typ (Atl. la. 20)
iv den typ - ar representerad af Atl. Il' och 13, livil-

Eorm i sin ordning ar. såsom \i redan Bett (Bid. 12), utvecklad ur den i kjök-

kenmöddingarna förekommande typen Atl. il.
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mycket stort antal, så att man ofta på områden af få alnars bredd och

få famnars längd kan uppsamla dem i hundratal. Sådana "knstfynd"

äro, i synnerhet i Danmark, anträffade i stort antal vid stränderna af

insjöar, eller nuvarande större torfmossar, på små öar och på grunda

ställen i sjöarne och hafsfjordarne. De äro troligen till en del lem-

ningar efter gamla verkstäder för tillhuggning af stensaker. 1

Frågan om den nordiska stenålderns indelning är naturligtvis af

mycket stor betydelse, ty om man verkligen kan uppvisa en äldre

Stenyxa, fwnnen i Irland. 2
/3

.Vig. 14.

stenålder äfven här, följer deraf, att våra trakter varit bebodda mycket

tidigare än man annars har skäl att antaga.

I Sverige liar man visserligen ännu icke påträffat några egentliga

kjökkenmöddingar från stenåldern. 2 Men isynnerhet i Skåne har man

funnit åtskilliga rått tillhuggna och alldeles oslipade ilintverktyg, som

fullkomligt likna de i kjökkenmöddingarna vanliga, se t. ex. fig.
10

och 11 i Atl. - - 1 andra svenska landskap än Skåne äro detta slags

1

Steenstrup, "Om Menneskeskegtens tidligste Optrseden i Europa" s. 11—17, och i

"Vid. Sclsk. Overs." 185<J, sid. 181. Worsaae i samma "Overs.", sid. 117-129.
2 På Kullaberg, i nordvestra Skåne, iinnas väl smärre samlingar af snäckskal, i hvilka

fornsaker af sten lära hafva blifvit anträffade, men dessa samlingar kunna icke

gerna anses jeinförliga med de kjökkeumöddingar, om hvilka nu är fråga; jfr "Of-

versigt af Vetensk.-akad:s förhand!." 1855, sid. 231.
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flintverktyg, åtminstone så vidt man hittills vet, mycket sällsynta, älven

i sådana trakter der de bättre flintsakerna ej sällan hittas. Afven

denna omständighet synes tala för, att de förra tillhöra en äldre del af

stenåldern än de senare, emedan befolkningen, efter allt livad man har

skäl att antaga, utbredde sig i Sverige frän söder till norr.

I sammanhang härmed torde det förtjena uppmärksamhet, att de

tvåsidiga flintyxorna (fig. 12 oeh 13 i Atl.),
— hvilka, enligt livad vi re-

dan sid. 42 antydt, troligen stå kjökkenmöddingarnas former ganska nära,

—
synas halva varit jemförelsevis vida allmännare i Skåne än i andra

svenska landskap, ehuru dr i alla delar af Sverige äro mera sällsynta

iin flintvxorna af samma typ som Atl. 10— '22.* Sistnämnda typ liar.

såsom vi sett (sid. 43, not), småningom utvecklat sig nr den förra ( All.

12, 13), hvilken torde vara lättare att åstadkomma i följd af det sätt,

hvarpå flintan vill klyfva sig.
— I andra delar af Europa än Skandi-

navien förekomma yxor af samma form som Atl. 12 oeh 13 i allmänhet

mycket talrikare iin sådana som halva tydliga smalsidor; se lig. 14.

hvilken visar den i Irland vanliga typen.
-

1 Från Norrland och Svealand med (Vermland) känner man endas! två flintyxor af

samma typ som Atl. 13. Den ena, alldeles oslipad, är funnen i Kils socken, Nerike

("Ant. Tidskr. t'. Sv." :> sid. 362;, den andra, slipad vid eggen, är funnen i Flöda

socken, vestra Södermanland, och tillhör grefve Adam Lewenhaupts samling på Sjö-

holm. Dessutom liar man dock i Långseruds socken, Vermland. funnit en slipad

flintyxa .'il' en form som sim- typen Atl. L3 ganska nära (St. M. 1284: 8).
— Yxor

af sistnämnda typ, Atl. 12 och 13, torde i Skåne åtgöra ungefär lo procent af hela

antalet der funna flintyxor, men i det öfriga Sverige endasl omkring - a :; procent.
- Wilde. "Cataloguc of the museum of the royal liisli A.cademy" (Dublin, I

^ •"• 7 > .

sid. 41.



B. Den yngre stenåldern.

("Den slipade flintans ålder.")

Orn lernningarna från stenålderns äldre tider ännu äro få i Sverige,
äro de från den yngre stenåldern deremot så mycket talrikare. Med

undantag af Danmark och möjligen den del af det nordligaste Tyskland,—
Meklenburg, Holstein och Hannover — "

hvars fornsaker från sten-

och bronsåldern äro nästan alldeles lika med Skandinaviens, finnes det

troligen icke ens något land, som har att uppvisa så rika och präktiga
minnen från den yngre stenåldern, som vårt fädernesland.

För att gifva ett begrepp om vår rikedom i detta afseende får jag
hänvisa till Bil. B. Vi måste dock härvid taga i betraktande, att det

finnes några samlingar, om hvilka jag ännu icke lyckats erhålla upp-

gift; att en mängd fornsaker, i synnerhet af flinta, blifvit under förra

århundraden förstörda (använda till bössfiintor, eldstålsflintor o. dyl.);

att ett betydligt antal blifvit förda ur landet; samt att en oberäknelig

mängd ännu finnes qvar i jorden, i mossar och sjöar.

Innan jag söker skildra, hvad man vet om lifvet i Sverige under

stenåldern, torde det vara skäl att först visa, huru man af flintan, den

tidens yppersta material, kunde utan tillhjelp af metall förfärdiga
dessa olika redskap, som ofta genom sitt fina arbete ådraga sig vår

beundran. l

Länge antog man, att alla fornsaker af sten voro bearbetade

med metallverktyg. Numera har man uppvisat ohållbarheten af en

sädan åsigt, och man kunde också med skäl fråga, hvarför forn-

tidens folk, om de kände metaller, använde dem endast till flintans be-

arbetande. Det hade väl då varit vida ändamålsenligare att göra

sjelfva vapnen och verktygen af metall.

Professor Nilsson ådagalade också redan för mer än trettio år sedan,

att stenålderns flihtverktyg måste vara förfärdigade med tillhjelp endast

af andra stenar, och i sitt stora arbete om stenåldern afbildade och be-

skref han nere "knackstenar", på hvilka han uppvisade tydliga märken
efter deras användande till detta ändamål. 2 Hans uppmärksamhet hade

riktats på dem, emedan han såsom yngling under sina jagtvandringar mån-

gen gång sjelf med en sten, tagen på fältet, tillformat sina bössfiintor.

Han skildrar på följande sätt huru han dervid gick till väga: "Då

jag behöfde en bössflinta, fann jag lätt en flintsten af ett par knyt-

Jfr Slevens. "Flint ellips" (London, 1870), sid. 77 och 578; Evans, "Ancient stone

implements", sid. 13 dölj.; och Hildebrand, "Huru arbetades stenredskapen?" i "Må-
nadsbladet" 1872. sid. 2U följ.

"Skandinaviska Nordens ur-invånare** l:a uppl., l:a kap. sid. 30 följ. och pl. VIII,
fig. '.C, 101). De af honom å pl. VII fig. 90—94 såsom "'knackstenar*' afbildade
nu s. k. "ovala brynstenarne" höra, såsom senare fynd visat, till den äldre jérn-
aldern ("Änt, Tidskr. f. Sv." 2, sid. 249 följ.)
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näfvars storlek ocli af ren (s. k. mogen) flinta. Derpå sökte jag upp
en rullsten ("Geschiebe") af passande storlek och af tät, hård granit eller

qvartssandsten. Med denna klyfde jag genom enkla slag, på fri hand,

mer eller mindre tunna, alltid skarpkantiga skärfvor från flintstenen;

och sedan jag deribland såg en eller annan passande skärfva, tog jag
den för mitt ändamål mest passande, gick till en större granitsten,

stödde derpå ilintskärfvan, som jag fasthull med venstra handen, och i

den högra hade jag tillhuggningsstenen, och med en utstående kant

eller trubbig spets på denna kunde jag på kanterna tillknacka flint-

skärfvan till bössfiinta och deråt gifva den erforderliga formen. Men

ett nödvändigt vilkor var, att den punkt af ilintskärfvan, på hvilken

knackningen skedde, låg stödd på underlaget; eljest sprang Ilintskärfvan

sönder.' 1

Bekräftelser på denna professor Nilssons äsigt om sättet för sten-

sakernas tillverkning hafva icke uteblifvit.

För några år sedan kom en engelsman till en indianstam i Kali-

fornien, hvilken ännu begagnade stenredskap, engelsmannen kände

till de i Europa funna föremålen frän stenåldern och trodde, att de

voro tillverkade medelst instrument af härdad koppar. Han samman-

träffade nu med en af stammens "pilspetsmakare" och bad att la se

prof på hans skicklighet. Indianen satte sig ned, lade en siat Bten i

sitt knä och tog i den ena handen en mejsel af agat, i den andra ett

stycke obsidian, hvilken sten i Amerika spelat samma rol som flintan

hos oss. Med ett slag af agaten klöf han obsidianstycket och med etl

nytt slag mot den genom klyfningen uppkomna ytan alskilde han en

skifva af en fjerdedels tums tjocklek. Denna lättade han nu ined

tummen och pekfingret, höll henne mot stenstädet i knäet ochgafmed

agaten hugg på hugg, som livart och ett tog bort en liten skärfva.

Småningom fick obsidianstycket en bestämd form. Efter något mer än

en timme hade han fullbordat en pilspets, som var en god tum Lå

Engelsmannen gaf honom då en sönderslagen butelj och bad honom

göra en pMspets af glaset. Två försök misslyckades, men tredje gån-

gen gjorde han verkligen en pilspets, och han ursäktade sig för de två

olyckliga försöken dermed, att han aldrig förr bearbetal glas och såle-

des icke kunde känna dess natur. "Aldrig", säger berättaren, "hand-

terade en bildhuggare sin mejsel med större säkerhet, eller beräknade

bättre kraften och verkan af hvarje slag. än denne indian gjorde.
AtYen bland indianerne är förfärdigandet af pilspetsar etl särskildt

handtverk, hvari la uppnå mästerskap. På ett ögonblick hade allt,

som jag Läst om härdande af koppar for tillverkning af flintyxor o.

dyl., försvunnit inför den enklaste mekaniska process."
2

1

"Stenåldern", 2:a uppl., sid. 177.

och Christy, ''Reliquise Aquitai a Bid. 17,
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Infödingarne i norra Australien använda, eller använde, en helt

annan method vid tillverkningen af sina stensaker, i det att spånorna

afskiljas från den sten som begagnas till hammare och icke från det

block som slaget träffar. Mr. Gregory's expedition (åren 1855—56) kom
en gång till en öppen plats mellan klipporna utmed en af bifloderna

till Victoria River, hvarest marken var tjockt betäckt med skärfvor af

olika stenar och ofulländade eller misslyckade vapen. En af deltagarne
i expeditionen, Mr. Baines, beskrifver tillverkningssättet sålunda: "Sedan

arbetaren utvalt en lämplig sten (agat, flinta eller dylikt), ungefär af

ett strutsäggs storlek, sätter han sig ned framför ett större block, mot

hvilket han slår af ena ändan på stenen, hvarigenom en slät yta bildas.

Derpå håller han stenen med denna släta yta nedåt och afskiljer genom
ett nytt slag en så tunn och bred skärfva som möjligt, hvilken afspet-

sar sig uppåt i en oval eller bladlik form samt är skarp och tunn i

eggarne. Sedan slår han af en annan dylik skärfva tätt bredvid den

förra, så att det på stenen bildas en uppstående, skarp och rät kant.

Nu riktar han det afgörande slaget, hvilket, om han är lycklig, af-

skiljer en spån med en rygg längs midten å den ena sidan, bildad af

den nyss nämnda kanten, och med två hvassa eggar, som något vidga

sig från basen och åter afsmalna, till dess de möta midtryggen i en

skarp spets. Om han gjort sin sak väl, eger han nu ett utmärkt vapen,
men åtminstone tre slag äro nödvändiga för att åstadkomma det, och

det syntes högst sannolikt, af den stora mängd odugliga spetsar som

lågo rundt omkring, att man misslyckas mycket oftare än man lyckas."
1

I tredje upplagan af Lubbocks "Pre-historic times" ser man (fig. 92,

sid. 88) en teckning af Mr. Baines, som visar en australier sysselsatt

med tillverkning af stenvapen, och (fig. 93, sid. 89) en på nyss beskrifna

sätt slagen spån från Australien.

Vissa stenslag, t. ex. obsidian, kunna dock bearbetas äfven på ett

annat sätt, nämligen icke genom slag, utan genom ett starkt tryck. En

spansk författare, Torquemada, beskrifver i ett år 1(515 utgifvet ar-

bete 2 detta sätt med följande ord: "En indian sätter sig necl på mar-

ken och tager dels ett stycke obsidian, 8 tum långt oller något längre,

cylindriskt och nästan så tjockt som ett menniskoben; dels en käpp ai

ett spjutskafts tjocklek, omkring 3 fot ("cubits") lång, på hvars ena

ända är fästadt ett 8 tum långt tvärstycke af trä. Stenen sätter han

mellan sina nakna fötter, hvilka hålla den liksom i ett skrufstäd;

sedan tager han käppen, sätter tvärträdet mot bröstet och trycker den

andra ändan mot en kant af stenen. Genom tryckningen afskiljes en

spetsig tveeggad knif, lika väl formad som om den vore skuren med

1

Evans, "Stone implements" sid. 23 efter Baines i "Anthropological Review" vol. IV
sid. CIV, och i Mackie's "Geological Repertory" vol. 1 sid. 258.

2
"Monarquia Indiana" (Sevilla, 1615), enligt Tylor "Anahuac, or Mexico and the
Mexicans" (London, 1861) sid. 331 och Stevens, "Flint chips" sid. 79.
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en skarp knif ur en rofva eller gjord af glödgadt jern. Sedan skärper
han den på en sten. För att göra eggen riktigt fin, betjenar han sig
af ett ben. En arbetare gör på en kort stund mer än ett tjog
sådana knifvar. De hafva samma utseende som våra barberares lan-

cetter, men med den skilnad, att de hafva en rygg längs midten och äro

något krökta mot udden." — En annan spanior, Hernandez, gifver (år

1651) en liknande beskrifning på detta sätt att klyfva obsidian.

För tillverkning af boss- och eldstålsflintor bearbetas flintan ännu
i dag i England.

' Nu begagnar man hammare af jern, men erfaren-

heten har, såsom vi sett, visat, att man härvid äfven kan med fram-

gång använda en vanlig, af böljorna afrundad och slätslipad kiselstm.

Man har också både hos oss och i andra länder funnit sådana stenar,
hvilka tydligen varit under stenåldern använda såsom knackstenar vid

flintans bearbetande. 2 För att bereda säkrare fäste för fingrarne knac-

kade man stundom runda

skålformiga fördjupningar i

stenen (Atl. I).
3 En sådan

knacksten hittades år 1872

i en gånggrift vid Karle-

by kyrka i Vestergötland.
4

Afven de af vilda folkslag I

i senare tider använda knack-

stenarne hafva någon gång

dylika fördjupningar."'

Då man bearbetar ett

flintblock, kunna antingen de

afslagna spånorna eller den" /-i F*9- l°- FUntliama med aerxfran afslagna och
återstående midten vara huf- åter ditlagda spånor.

'

,"•

vudsaken. Det förra är händelsen vid tillverkningen af sådana knifvar

som
fig. (2 och) 67 i Atlas, af pilspetsar (Atl. 59—66), af sådana

1 En utförlig beskrifning å den härvid använda methoden lemnas i Stevens' ''Flint

chips" (sid. 678) '»'Ii
i„ Evans' "Stone impleniem-' (sid. 13. 10): jfr "Månads-

bladet" 1872, sid. 33. Äfven i Frankrike har flintan intill senaste tid blifvit be-

arbetad för samma ändamål.
2

Nilsson, "Stenåldern", flg. 100, och 2:a uppl. pl. IX fig. 11 (frän Frankrike); Madsen,
"Steenalderen", pl. 3 fig. 8 (funnen i kjökkenmöddingen vid Afeilgård); Capellini,
"L'etå della pietra nella valle delin Vibrata" (Bologna. 1871), pl. 3 fig. 28.

3
Nilsson, "Stenåldern", fig. 96 97; Wbrsaae, "Nord. Oldsager", fig. 32 34; Madsen,

enalderen", pl. 21 fig. 6 LO, fig. I (en yxa af hård Bandsten utan hål, med fem för-

djupningar, som visa atl den vsaii ämnad till knacksten) och (gjord af en i

ftbålel afsla uyxa); Evans, "Stone implements", fig. 160, 161, 163 165,
sid. 21 1—218; sicvcn.-. "Flint chips". sid. 669 ( Erland). Redan i den äldsta stenålderns

grottor har man funnit dylika stenar, t. ex. i Dordogne; se "Reliquise aquitani
A pl. X XIII (jfr pl. XIII).

1 "Månadsbladet" 1873, sid, 13.
5

Nilsson, "Stenåldern" (2:a uppl.), pl. V
fig.

a (frän Grönland) och fig. y (Pen
vanien i Nordamerika), jfr sid. 178 och 177 not.

Manteliiu, Sverige* Forntid. "*
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skrapor som Atl. 69 och 70, m. rn. Deremot är den qvarvarande

hufvudmassan af flintblocket det vigtigaste vid förfärdigandet af yxor,

mejslar, spjutspetsar, dolkar ocli dylikt.

Fig. 2 i Atlas visar en vanlig flintspån och fig. 3 en s. k. kärna,

d. v. s. den återstående delen af ett flintblock, sedan spånor blifvit

rundtomkring afslagna derifrån. En sådan "kärna", på hvilken en mängd
derifrån afskilda spånor blifvit återlagda, ses fig.

15 här ofvan.

Dessa spånor kunde, såsom vi här nedan skola visa, utan vidare

åtgärd användas som knifvar; men ofta gjordes af dem pilspetsar,

skrapor o. dyl., hvarvid man antingen använde samma sten som vid

spånens afslagning eller också andra verktyg.

Evans har genom försök öfvertygat sig om, att man kan med en

vanlig gråsten knacka den runda eggen på sådana flintskrapor som

Atl. 69—70. Han tog en flintspån, slagen med en i handen hållen

sten, lade den, med den flata sidan uppåt, på ett slätt stenblock och

Fig. 16. Verktyg af elfenben och renhorn, anrä/ult af eskimåerne eld tillverkning af
pilspetsar. '/2 .

åstadkom utan svårighet den åstundade formen endast genom uppre-

pade små hugg med stenen. 1

Mr. Peale, som åsett tillverkningen af pilspetsar hos Shasta- och

Nord-Carolina-indianerne, berättar, att spånorna afskildes från jaspis-,

agat- eller chalcedonblocket genom ett slag med en rund sten, och att

eggen åstadkoms genom en fåra i ett stycke horn, hvari små skärfvor

af spånens kant afbrötos. I hornet funnos fåror af olika bredd

och djup.
2

Dessutom kan man genom tryckning med ett ben- eller horn-

instrument afskilja små skärfvor ur kanten på en flintspån. Amiralen
Sir Edward Belcher, hvilken sett pilspetsar af obsidian, gjorda af in-

dianerne i Kalifornien, och pilspetsar af qvarts eller rlinta, gjorda af

eskimåerne vid Cap Lisburn (nordvestra delen af Amerika), säger att

den använda methoden på båda ställena var densamma. Det af eski-

1

Evaus, ''Stone implements
r

', sid. 33.
2

Stevens, "Flint chips", sid. 78.
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måerne härvid använda verktyget har vanligen ett handtag af fossilt

elfenben, böj dt i ena ändan för att ligga bättre i handen och med
en djup fåra i den andra ändan, hvari en bit renhorn, som visat

sig vara hårdare än elfenbenet, är fastbunden med Våta läderremmar

eller våta senor, hvilka sitta mycket fast då de torka. Fig. 16 visar

ett sådant verktyg i Mr. Christys samling.
1

"Qvarz- eller flintspånen

lägges öfver en skedbladformig fördjupning i ett trästycke och genom
tryck af renhornets spets mot spånens kant afskiljas små skärfvor än från

den ena och än från den andra sidan, till dess man fått en pil- eller

spjutspets färdig med två nästan sågtandade eggar."
2

Signor Craveri, som tillbragt sexton år i Mexico, beskrifver, huru

indianerne der på ett liknande sätt göra sina pilspetsar och andra

arbeten af obsidian. "De taga en obsidianspån i venstra handen och

hålla i den högra ett litet gethorn; derpå trycka de stenen mot hor-

nets spets och afskilja den ena skärfvan efter den andra genom att

gifva hornet en liten rörelse från höger till venster samt upp och ned." 3

I stället för att endast med handen trycka en hornspets mot ste-

nen användes stundom ett smalt horn eller ben, liknande en mejsel,

hvars spetsiga ända sättes mot stenen, hvarefter man med en hammare
slår på den andra ändan.

Catlin beskrifver med följande ord 4 det sätt, hvarpå Apachee-
indianerne i Mexico göra sina pilspetsar af flinta: "Liksom de licsta

stammarne vester om och bland klippbergen göra de spetsarne på sina

spjut och pilar af flinta eller obsidian; och liksom de andra stammarne

bevara de som en djup hemlighet det sätt, hvarpå man härvid går till-

väga. Hvarje stam har sin verkstad ("factory"), der dessa pilar göras
och der endast vissa invigde kunna och få göra dem för hela stam-

mens behof. Erratiska flintblock samlas — de föras stundom mycket

långa vägar
— och krossas i en mängd skärfvor med ett slags slagga,

gjord af en rund sten (hornsten) fästad i ett handtag af en flätad vidja.

Sedan man utvalt en lämplig skärfva, sätter en arbetare sig på marken

och lägger skärfvan mot venstra handlofven, under det han med den

högra handen håller en mejsel mot det ställe, som skall huggas bort.

En medhjelpare, som sitter midt emot honom, slår på mejselns öfre

ända med en hammare af något mycket hårdt trä. På detta .^ätt bort-

slae smfi flisor än från den ena än från den andra sidan af flintan, till

dess pilspetsen är färdig. Mejseln, som är omkring f>—7 tum lång och

1 tum tjock, med en rundad och två plana sidor, är gjord af tand af

Bpermaceti-hvalen, hvilka avalar ofta stranda på Stilla Ilafvets kuster.

1 Två dylika verktyg, äfven från eskimåerne, äro afbildade af Svans i "Stone imple-
ments" rid. 34, 36, ftg 8 och 10.

1

Stevens, "Flint chips", rid. 81; Evans, "Stone imptementa", rid. 84.
3

Evans, "Stone implementa", rid. 36.
4

Stevens, "Flint chips", sid. 82; Evans, "Stone isaplemente", rid 88.
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Båda arbetarne sjunga, och hammaren faller i takt med musiken, med

ett skarpt och återstudsande slag, hvari indianerne förklara sjelfva hem-

ligheten eller kraften ("medicine") af operationen ligga."

Vid den arkeologiska congressens möte i Norwich år 1868 gjorde

Evans flintskrapor med ett stycke hjorthorn i form af en mejsel, som

trycktes mot eggen af en flintspån.
1

De fina pilspetsarne (Atl. 59—61, 65), sågtänderna på de halfmån-

formiga flintverktygen (Atl. 73, 74), de ofta så omsorgsfullt och pryd-

ligt arbetade fästena på flintdolkarne (Atl. 55, 56, 58) och de rätvink-

liga kanterna på en stor mängd yxor och mejslar äro troligen åstad-

komna antingen med ett verktyg liknande fig. 16 eller med en sådan

mejsel som vi nyss beskrifvit. A spjutspetsarnes och dolkarnes blad

(t.
ex. Atl. 55) ser man ofta spår af att tunna, stundom ganska långa

flisor blifvit afskilda genom inåt riktade slag eller genom tryck tvärs

för eggen.
Hittills hafva vi endast betraktat de olika sätt, hvarpå flintan kan

bearbetas. Flintan var visserligen det bästa material för vapen och

eggverktyg, som stenålderns folk kände, men icke det enda. En stor

mängd verktyg af andra stenslag, vanligen trapp eller skiffer, äro också

bevarade från denna tid, i synnerhet i sådana trakter som icke hafva

tillgång på flinta, såsom t. ex. mellersta och norra Sverige. Äfven

trappen bearbetades med andra stenar, i det man troligen genom slag gaf

stenen ungefår den form som önskades och derefter fulländade arbetet

dels genom hackning, dels genom slipning.

Stundom har man funnit, att stenen först blifvit tillformad genom såg-

ning, och Evans har genom försök öfvertygat sig om, att man kan med en

flintskärfva såga i mycket hård trapp, under det att endast obetydliga

spår af nötning synas på flintskärfvan. Han anser, att man härvid lyckas

lika väl antingen man sågar med flinteggen ensam eller dessutom använ"

der sand och vatten. Stensaker med spår af sådan sågning äro emeller-

tid mycket sällsynta i Norden, — om de ens finnas här,
— under det

att de i Schweiz, södra Frankrike och flere andra länder, t. ex. Nya
Zeeland, ganska ofta förekomma. 2

Nästan alla knifvar, dolkar, spjut- och pilspetsar, samt skrapor af

flinta äro endast knackade och icke slipade. Någon gång finner man

väl spår af slipning utmed midten af ett dolkblad eller en spjutspets

(se t. ex. Atl. 46), men, så vidt jag vet, är eggen å dessa vapen aldrig

slipad.

De flesta flintyxorna och flintmejslarne, samt nästan alla arbeten

af andra stenslag än flinta äro deremot mer eller mindre slipade, och

man har ännu i behåll ett stort antal härtill begagnade slipstenar.

1 "International congress of prehistoric archfeolosv: Transaktions of the third session.

1868" (London, 1869), sid. 192.
2

Evans, "Stone implements", sid. 40. 41.
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Dessa hafva icke varit roterande såsom de nu brukliga, utan de hafva

legat stilla, under det att verktygen som skulle slipas fördes fram och

åter på deras med vatten fuktade yta. De långsgående repor som

ofta synas å de slipade yxorna och mejslarne torde antyda, att sand

ofta användes, åtminstone vid slipningens början, för att underlätta

bortnötningen af de största ojemnheterna.

Fig. 5, (i och 7 i Ati. visa de tre vanligaste slagen af slipstenar

från stenåldern. De stora flintyxorna (Atl. 20) och dylika verktyg slipades

på sådana stora sandstensblock som Atl. 6, hvilka åtminstone på der

ena bredsidan, ofta äfven på en eller två andra sidor, bära tydliga spår
af flitigt begagnande. Några dylika block af granit (och kalksten) äxo

icke glattslipade på hela den flata sidan, utan man ser å denna endast

några breda, djupa refflor med afrundad botten och afrundade ändar

(Atl. 7),
] hvilka stenar tydligen varit använda till slipning af sådana

nästan trinda stenyxor som Atl. 14 och 15.

Slipstenar af s-amma slag som Atl. 6 och 7 träffas äfven i andra

länder än Norden; deremot äro de nästan klubblika slipstenarne med
afrundade ändar, af hvilka Atl. 5 är ett prof,

2 endast anträffade i Skan-

dinavien,
3 men här ganska allmänna. De användes vid slipning af

mejslar, i synnerhet hålmejslar, såsom deras många concava och con-

vexa slipytor visa. Genom långvarigt begagnande på alla sidor blefvo

dessa slipstenar slutligen mycket smala vid midten och lingo ofta en

sådan form, att man icke kan undra på, om, såsom verkligen händt, en

sådan slipsten af ett mindre vant öga betraktats som ett förstenadt ben

af något djur från en förgången tid.

Att dessa olika slag af slipstenar verkligen förskrifva sig från

stenåldern, bevisas icke blott dcraf, att de visa sig väl passa just föl

de under den tiden vanliga verktygen, utan äfven deraf, att man stundom

hittat dem tillsammans med fornsaker från stenåldern. Så fann man

t. ex. för tio år sedan å Hofs egor i Ysby socken, södra Halland, en

slipsten af samma form som Atl. 6, samt tre breda och tvä smala rät-

mejslar af flinta, mer eller mindre slipade, 1 halfmånformiga tlint-

verktyg och 10 större flintspånor; alla liggande tillsammans. Slipstenen,

af röd sandsten, är mycket begagnad på båda bredsidorna och ena smal-

sidan. 4 Under dikesgräfning vid Eybye på Fyen har man äfven hittat

1

Originalet till Atl. 7. som är af kalksten, liknar \i~ öfre delen af en bland
de på Gotland ofta förekommande b. k. "bildstenarne", hvilka tillhöra des j

jernäldern; men da denna likhet troligen ar tillfällig, kan man icke häri

bevis för atl denna Bten är yngre (jfr ".Manad-M." \^~:'<. sid, 7:;. Andra Blipstenar
af detta slag, i synnerhet de af granit, kunna med säkerhet hänföras till stenåldern.

2 Två andra ses i Nilssons "Stenåldern", dg. 101, 102.
3 En Blipsten som något påminner om dem är funnen i England, men den ar em

fyrsidig (Evans, "Stone implements", sid. 239 ti'.
r

. lsi).
4

Fyndel förvaras i Halland- fornminnes-förenings Bamling i Halmstad och är när-

mare beskrifvel föreningens årsskrift (sid. 129), der äfven ett annat liknande fynd
omtalas (sid. 190, 191). Jfr fyndel rid Lemmeströ i Skåne (O. M -. ''Statens

Hist. Museum", -id. 6).
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en dylik slipsten jemte 5 yxor och rätmejslar af flinta, 2 hålmejslar af

flinta, samt en söndrig yxa af trapp.
' — Bland lemningar efter gamla

eldstäder å Skedala egor i Snöstorps socken, Halland, har man anträffat

en liten flintyxa liggande bredvid en slipsten af samma form som

Atl. 5;
2 och en dylik slipsten lär vara funnen i Tranås socken, Skåne,

'liggande jemnsides med en flintmejsel".
3

Dessutom har man i grafvarne från stenåldern ofta funnit ett slags

små brynstenar af svart skiffer (Atl. 4), hvilka troligen varit burna vid

bältet och använda vid hvässandet af bennålar eller dylikt.
4

Genom kännedom om de olika sätt, hvarpå flintan ännu i dag be-

arbetas, och med tillhjelp af den mängd mer eller mindre fulländade

arbeten man hos oss funnit från stenåldern, få vi således, ehuru nere

tusen år sedan denna tid förflutit, en ganska liflig bild af verksamheten i

en af stenålderns verkstäder. Och om vi betrakta en väl vald serie af

t. ex. sådana flirityxor som Atl. 19 och 20, kunna vi lätt i tanken följa

arbetet från dess första början till dess fulländning. . Yi se först det

groft gjorda ämnet eller "utkastet", om vi få begagna detta ord; vi se,

huru detta utkast småningom antager allt bestämdare form och genom
allt finare och finare hugg får en så jemn vta, som man genom knack-

ning kan åstadkomma; och vi se slutligen, huru yxan på slipstenen får

icke blott en alldeles slät, ja, ofta finpolerad yta, som vitnar om ar-

betarens tålamod, utan äfven en egg, som i skärpa nästan kan täfla med
den på våra nu vanliga verktyg.

Att de i Norden funna fornsakerna från stenåldern — nästan utan

undantag
— äro förfärdigade här, visas både deraf, att de flesta bland

dem äro af sädana former som äro egendomliga för Skandinavien och

här mycket allmänt förekomma, och deraf att man ofta här funnit half-

färdiga arbeten samt tydliga lemningar af de verkstäder, der flintan

bearbetats. Då de ställen, der tillverkning af stensaker i senare tider

egt rum, alltid äro betäckta med skärfvor och misslyckade arbeten, så

kan man också lätt inse, att på sådana platser, der man finner en

större mängd flintskärfvor, flintkärnor och mer eller mindre väl knac-

kade flintsaker från forntiden, en betydande tillverkning af flintsaker

en gång egt rum. Man har också både i andra länder 5 och här i

1 "Nord. Tidskr. f. Oldkynd." 2
;

sid. 262—263.
"Hallands fornm. för:s årsskrift", sid. 146.

"Ant. Tidskr. f. Sv." 3, sid. 18.

Nilsson, "Stenåldern" (2:a uppl.), sid. 81: "Hall. fornm. förra årsskr.". sid. 73.

Bland de ställen i Europa der man funnit "verkstäder" från stenåldern kunna vi t. ex.

nämna: i Norge: Jederen (se sid. 58 här nedan). Danmark: öarna Anholt och Hesselö
i Kattegat, Magleö i Sjrelland. Korsör Nor, m. fl. ställen (Engelhardt "Museet for

de nord. Oldsager", Kjöbenhavn 1872, sid. 5, 6 och 62).
—

Belgien: Spiennes;
—

England: Brandon (se sid. 57 här nedan).
— - Frankrike: Pressigny-le-Grand i depart.

Indre-et-Loire (Evans. "Stone implements*'. sid. 21).
— Schweiz: Bodman vid Boden-

sjön. Mooseedorff (Keller. "Pfahlbauten" 5 Ber., sid. 151; -1 Ber., sid. 26).
— Italien:

i "la valle della Yibrata" på östra sluttningen af Appenninerna, och flere andra
ställen (Rosa i "Archivio per l'anthropologia" 1, sid. 489, och Capellini. "L'etå della



LEMNI.NGAK AF "VERKSTÄDER" FRÄN BTKNÅLDKBB.

Sverige, i synnerhet i Skåne, pä flere ställen funnit sådana lemningar
af verkstäder från stenåldern. Ett af de mest bekanta bland d< B£

ställen i Sverige är den s. k. "Lindormabacken", ett sandtält på östra

kusten af Skåne. 1 1

4 mil söder om Ahus. Andra sådana verkstäder

äro funna på den sandtäekta hafsstranden vid Hafäng i Raflunda socken,

1 mil söder om Lindormabaeken: vid Kingsjön. m. fl. ställen i Skåne: 1

samt pä åtskilliga platser i Halland 2 och Bohuslän. 1 sistnämnda

landskap har man både pä Hisingen, pa Tjörn och i Tanums socken

gjort sådana fynd.
1 Att dessa verkstäder vanligen anträffas invid stran-

den af hafvet eller större sjöar beror väl dels derpä, att under sten-

åldern hufvudsakligen endast de öppna och lätt tillgängliga kuststräc-

korna voro bebodda, dels derpå. att stenålderns folk måste tillbringa

så stor del af sin tid på kusten för fiskets skuld. 4

Man torde äfven i allmänhet kunna antaga, att hvar och en af de

större, föga flyttbara slipstenarne ( Atl. ti. 7 blifvit begagnade på, eller

helt nära de ställen, der de nu anträffas. Detta gäller naturligtvis i

synnerhet, dä flere stora sådana slipstenar ligga tillsammans, såsom förhål-

landet t. ex. är vid Ronehamn på Gotland, der åtminstone tretton större

och mindre rullstensblock af gneis och granit med sådana refflor som

a Atl. 7 liorcra nära hvarandra invid hafsstranden. 5

Flintan, som vanligen bildar mer eller mindre runda, stundom

ganska betydliga bollar i kritlagren, förekommer i stor mängd och af

god sort i södra Skåne. I andra delar af Sverige lär åtminstone icke

någon god flinta finnas.

Utom Sverige linnes denna för stenålderns folk sä dyrbara stenart

i Danmark. England, Belgien, Frankrike m. fl. länder. Under de sista

åren har man i Belgien och England till och med påträffat de under

stenåldern för flintans upptagande bearbetade grufoorna med sina schakt

och gängar gräfda nere i jorden, ofta i betydlig utsträckning.
6

Fig.

pietra nella valle della Vibrata". Bologna, 1871). Se äfven Evans. "Stone imple-
ments''. sid. 20.

H. Hildebrand i '"Ant. Tidskr. f. Sv." 3. rid. 19 och 9: Kurck i "Sami. till SV

hi«t.". 1872, rid. 9 ocL 'J-J. A Lindormabaeken har man funnit ett stort antal

"tväreggade" pils af flinta (Atl. 66), hvilka eljest äro ganska säll>ynta.

"Halland- förarn, f L I 129), 144 och

"Kani!«jitr--fvridet" på itz. "Göteb _:a uppl.). -id. 17;

rhöll blott en liten del af di

på Ramberget. — Tjörn: (två fynd), min Ijeskrifning öfver - Mu-
-

.'.
— Vid Tannam i Tamum» s:n hittades af mig åt W2 en n

flintskärfvor och sönderslagna flintblock, hvilka. liksom på Lindormabaeken och

vid Hafäng, ursprungligen leeat pa ytan af en sandbacke, ehuru denne vid Tan-

nam småningom blifvit Ix-täckt med tunn matjord (
v t. M. .".1"

Xår indianerne i M*xik g ut til] t ti-ka. använda de den tid.

risket lemnar dem ofrie, ti ridianiedflkap, h- mar-

ken på de ställen, der de uppehålla sig. ar ad med stenskärfvor. 'Ma
bladet" 1872, rid. 35.

Lundberg i "Månade M rid. 73. En af nar tinnes nu i Bt. M.

en nännare kännedom om dessa intressanta fynd fa vi hänvisa till: Engel-
hardt. "Flintstensbrud fra den yngre stenålder i Belgien og England" (i "ArK
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17 visar en del af flintgrufvorna nära Brandon i Norfolk, sydöstra

England. På stället, som är kändt under namnet "Grimes graves",

ses spår af icke mindre än 254 grufvor, som täcka en yta af

ungefär 15 tunnland. Grufvorna äro runda och hålla mellan 20 och

63 fot i diameter vid jordytan. De äro nu alla igenfylda intill 4 fot

från ytan och se ut som skålformiga fördjupningar, stundom med en

något upphöjd kant, bildad af den öfverblifna, icke nedkastade fyll-

ningen.
Endast en af dessa grufvor är ännu undersökt (se lig. 17). Den

är något under medelstorlek, 27 fot i diameter upptill och går tratt-

formigt ned till ett djup af 38 fot under jordytan, der ett lager af god
flinta finnes. Grufvan går först genom ett 12,5 fots lager af sand och

sedan genom krita, innehållande flinta af sämre beskaffenhet, hvilken

icke ansågs värd att brytas. Man arbetade sig således ned till ett be-

Fig. 17. En del af fintgrufvorna nära Brandon i Norfolk, England.
'

tydligt djup för att få den bästa flintan. Sedan all flinta på grufvans
botten blifvit använd, gräfde man, såsom figuren visar, horizontala gån-

gar i olika riktningar in i flintlagret; dessa gångar äro i allmänhet en-

dast 3—5 fot höga och 4—6,5 fot breda. Gångarne aflägsnade sig så

långt från gruföppningen, att det var omöjligt att arbeta i dem utan

konstgjord belysning. Man har också funnit några rått tilldanade,

koppformiga kalkstensstycken, hvilka sannolikt varit lampor.
De redskap, med hvilka man arbetade i kritan och högg lös flint-

bollarne, voro dels hackor af hjorthorn, dels yxor af sten. Flere så-

dana hafva blifvit funna, och man ser icke blott på gångarnes väggar

1871, sid. 327); Evans, "Stone implernents'", sid. 30; "Congrés international d'anthro-

pologie et d'archéologie préhistoriques. Compte rendu de la 6:e session, Bruxelles,

1872", sid. 282 och pl. 29, 30.
1 Den prickade kretsen A utvisar grufvans omkrets på ytan, och B på bottnen.

C C beteckna de nu åter utgräfda, och I) I) de ännu icke undersökta gångarne.
Vid E var taket nedfallet, och vid F hittades två hackor af hjorthorn.
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de ännu friska spåren af dessa verktyg, utan äfven på hackorna mär-

ken både efter det sätt hvarpå de varit begagnade och efter arbetar-

nes kritiga fingrar; i en hacka sitter en flintskärfVa fast intryckt i hor-

nets massa.

Vid slutet af en gång (vid F å
fig. 17) voro väggarne på tre ställen

uthuggna nedtill, och framfor hvardera af de två nischerna låg en

hacka. Troligen äro hackorna qvarlemnade efter slutadt dagsarbete;
men så störtade taket ned framför dem (vid E), och de blefvo icke

vidare använda. "Det var en gripande syn,"' säger Mr. Greenwell, som
ledde undersökningen, "och en syn som jag aldrig förgäter, att efter

kanske 3,000 års förlopp få skåda detta ofulländade verk, med arbe-

tarnes verktyg ännu liggande på samma ställe, der de blifvit lemnade
för så många århundraden sedan."

Gångarne och grufvorna fyldcs efter hand med kritblock, sand

och odugliga flintstycken, hvaribland ligga, utan ordning nedkastade,
en mängd djurben, kol, flint-affall, flintkärnor, kiselstenar (använda som
knackstenar vid flintans bearbetande), verktyg af hjorthorn och sten

m. m. De i fyllningen funna sakerna visa, att grufvorna bearbetades

under den yngre stenåldern; och de storartade, efter en bestämd plan
utförda arbetena häntyda på en bofast befolkning, som under en mycket

lång tid här idkat grufdrift. Af talrika i grufvorna bland fyllningen
nedkastade ben se vi, att denna befolkning hade husdjur, både nötkrea-

tur, häst, svin, får (eller get) och hund.

Flintan tillhugges lättast kort efter upptagandet ur kritlagret. och

den stora massan vid "Grimes graves" funna flintskärfvor, flintkärnor,

knackstenar och ofulländade redskap visar också, att en tillverkning af

flintsaker i stor skala här egt rum. Deremot är det troligt, att llintans

slipning i allmänhet icke försiggick vid grufvorna, utan utfördes af dem
som skulle begagna verktvgen.

"Grimes graves" äro icke de enda under stenåldern bearbetade

flintgrufvor man påträffat i England. På flere andra stallen synas också

dylika grufvor, och vid Cissbury, nära Worthing i Sussex, äro 25 sår

dana utgräfda under liknande förhållanden som dem vi här beskrifVit. 1

AlVen i Belgien, vid Spiennes, en hall' mil söder om Möns, har man
undersökt en mängd flintgrufvor från stenåldern, vid hvilka en myckel

betydlig tillverkning af flintsaker egt rum.

I Sverige eller Danmark har man icke påträffat några sådana lem-

ningar efter flintgrufvor från Btenåldern; men det är icke omöjligt,

att dylika kunna finnas här.

Flintlagren i Skåne och hanmark torde hafva 1'vllt alla de skan-

dinaviska ländernas behof af flintverktyg. Man har visserligen, såsom

vi redan nämnt. funnit lemningar af verkstäder för flintredskap äfven

A. Lane Fox,' Excavations at Cissbury and Bighdown" (i "ArchsBologia" 12. aid.
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i andra delar af Sverige än Skåne, i synnerhet utmed vestra kusten

i Halland och Bohuslän, liksom äfven på Norges sydvestra kust;
1

men det torde ännu icke vara utredt, huruvida den på dessa ställen

förarbetade flintan är hemtad från den närmaste trakten, eller från

Skåne och Danmark. Denna fråga kan emellertid troligen utan

svårighet besvaras, emedan flinta från olika grufvor vanligen har

något olika färg och beskaffenhet. En noggrann och vidt omfattande

undersökning i detta hänseende af de svenska flintsakerna från sten-

åldern skulle säkerligen leda till intressanta resultat i afseende på

frågan om dessa sakers härkomst, och följaktligen äfven lemna värde-

rika bidrag till kännedomen om stenålderns handelsförhållanden, eme-

dan flintan väl var ett af de vigtigaste föremålen för den tidens handel.

Ett af de i detta afseende märkligaste svenska fynd är det, som

omkring år 1830 gjordes i Vesterbotten, vid Byske elf å Bjurselets

bys egor i Skelefte socken. Vid gräfning af en brunn ungefär 500

alnar från elfven påträffade man här, å en alns djup i jorden, icke

mindre än sjuttio mejslar af flinta, hvilka stodo, med eggarne vända

nedåt, i en krets af omkring 3 fots diameter. "Några ben af menni-

skor eller djur syntes icke till; deremot hittade man, vid och omkring
det ställe der mejslarne lågo, några flintflisor, men ej i den mängd som
bort finnas, i händelse mejslarne blifvit huggna på stället". Af dessa

mejslar finnas nu 23 i Statens Hist. Museum; de äro alla oslipade,

breda hålmejslar, och hafva alla samma ljusgrå färg. En af dem är

afbildad fig. 27 i Atl. 2 Flintans färg och beskaffenhet samt mejslarnes
form torde höja det öfver allt tvifvel, att dessa verktyg äro arbetade i

Skåne (eller Danmark) och således förda hit derifrån. Alla mejslarne

synas hafva varit oslipade och obegagnade. Under sådana förhållanden

framställer sig lätt den frågan: kan detta fynd möjligen betraktas så-

som en del af en "handlandes förråd"?

Fyndet är så mycket mera märkligt, som det är anträffadt på ett

ställe, hvilket ligger på ett afstånd af mer än hundra svenska mil från

Skåne. I trakten af Skelefte lär man visserligen äfven hafva funnit

några andra fornsaker af flinta, men en blick på tab. B visar, huru

sällsynta dylika fornsaker för öfrigt äro icke blott i Vesterbotten utan

äfven öfver hufvud i hela Norrland och i Uppland, d. v. s. på en

sträcka af omkring sextio mil i längd.
I sammanhang med detta fynd och med det som här ofvan (föreg.

sida) nämndes om att flintsakerna i allmänhet icke torde hafva slipats på

! Så har man flerestädes på Jederen i Stavangers amt funnit en mängd flintskärfvor

o. dyl., "alltid nära vatten, elfvar. insjöar eller hafvet och oftast på näs som bildas
af elfvar." Nicolaysen, "Norske fornlevninger". sid. 299 och 788.
"Ant. Tidskr. f. "Sv." 3, sid. 182 och 409. De två i noten å sid. 183 omtalade

mejslarne äro väl icke funna jemte de nu omtalade; möjligen har någon förvexling
egt rum. Deremot eger Uppsala Museum tre till detta fynd hörande oslipade, breda

hålmejslar af flinta, hvilka alldeles likna dem som förvaras i St. M.
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tillverkningsplatsen, utan i de trakter der de skulle användas, kunna vi

fästa uppmärksamheten derpå, att antalet oslipade yxor och mejslar af

fiinta i jemförelse med antalet slipade är mycket större i Skåne än i

Sveriges öfriga landskap.

Många yxor af trapp och liknande stenslag hafva ett borradt hål

för skaftet. Sådana hål ses deremot aldrig i flintan, hvilken är för

hård och spröd för att kunna borras. Någon enda gång har man emel-

lertid funnit nintyxor med ett af naturen danadt hål, i hvilket då tro-

ligen skaftet varit fästadt (se sid. 71).

Man var länge oviss, huru det

kunde vara möjligt att utan metall-

borr åstadkomma stenyxornas hål.

Mången ansåg det till och med

omöjligt. Men sedan man flere

gånger funnit yxor med skafthål

i stenålderns grafvar,
l var det na-

turligt, att forntidens folk på något
sätt förstått att borra dessa hål

utan tillhjelp af metall. Worsaae

säger också redan år 1843: "borr-

ningen af skafthålet synes i den

äldsta tiden vara företagen på ett

ganska enkelt sätt, kanske blott med

en pinne och sand och vatten." 2 Un-

der de sista åren har man äfven ge-

nom försök öfvertygat sig om, att

detta verkligen låter sig göra. En

amerikanare, professor Rau i New-

york, gjorde för några år sedan et

sådant försök. Han tog ett stycket tT .
,

, . . «. . • „/• / „„.„.ö J
Fiff. 18. Instrument för borrmng af stenyxor.

diorit, som var så hård, att en

god pennknif icke kunde på dess yta åstadkomma en rispa, utan en-

dast en metallglänsande linie. Denna hårda sten, som var 1 3
/8 tum

tjock, genomborrade han verkligen med en käpp af trä samt sand och

vatten. Käppen, som tryckte hårdt mot stenen, sattes i en hastig, ro-

terande rörelse, hvarigenom sandkornen pressades in i dess nedre anda

och småningom nötte ett hal i Btenen. Men härvid måste Mr. Rau ut-

veckla en ofantlig ihärdighet; tv genom tvä timmars arbete fördju-

pades hålet endast så mycket, som motsvarar ett vanligt blycrtsstreeks

tjocklek. Borrningen börjades från stenens båda sidor. Först uppkom

1 T. ex. i en gånggrift nära Falköping i Västergötland (<>. M >. ''Statens Historiska

Museum", Bio. ''< Man bar t. ". m. funnit en sönderbruten sådan yxa, hvilken tyd-

ligen varit använd till "knacksten"; se not. ;{ a sid. e.i har ofvan.
1 "Danmarks Oldtid", sid. 13.
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å nvardera sidan en grop, dennes nedra sida blef allt smalare, slutligen

genombröts skiljeväggen och hålet såg då ut, som tvenne med spet-

sarna mot hvarandra stälda käglor.
1

Mr. Rau's borr är afbildad fig. 18. Nederst synes en del af ste-

nen som borras. Vinkelrätt mot denna är stäld en käpp, nedtill om-

sluten af en träbit, hvars runda hål har samma storlek som var ämnad
åt borrhålet i stenen. Högre upp sitter en större skifva af trä, hvars

bestämmelse var att såsom ett slags svänghjul gifva en större tyngd
och stadga åt käppen.

2 I dennes öfre del är en spirallinie inskuren, och

deri hvilar ett snöre, hvars begge ändar äro fastade vid spetsarne af

en böjd staf. Då borrningen skall börjas, läggas några med vatten fuk-

tade sandkorn under nedre ändan af käppen, hvilken genom bågens
ned- och uppdragande sättes i en hastig svängning än åt höger, än åt

venster. Hvar femte eller sjette minut måste stenen doppas i vatten,

så att borrhålet rengöres, hvarefter ny sand ilägges. Fördjupningen
blir konisk deraf, att käppen småningom nötes så att dess ända blir

kullrig.
3

Fig. 19. Skåne. l

/3 . Fig. 20. Sverige. '/2
.

Fig. 19—20. Genomskärningar af tcå stenyxor med ofullbordade sknfthål.

Bland de i jorden hos oss funna stenyxorna finnas många med ofullbor-

dade hål, hvilka alldeles motsvara det af Mr. Rau borrade hålet i dess olika

stadier af fulländning. En sådan yxa är afbildad Atl. 33, och fig. 19

visar en genomskärning deraf. Fig. 20 visar genomskärningen af en

annan dylik stenyxa, hvars hål äfven blifvit borradt från båda sidor;

mellanväggen mellan de begge borrhålen är genombruten, men arbetet

var icke färdigt förr, än hålet genom slipning blifvit cylindriskt med
räta väggar.

Rau, ''Die durchbohrten Geräthe der Steinperiode" i "Archiv fur Anthropologie' 3:e

bandet, sid. 187; jfr "Annual Report of the Srnithsonian Institute for 1868'", sid. 392.
Man har med skäl antagit, att sådana runda stenskifvor som Atl. 8 varit använda
till samma ändamål (C. Vogt, enligt "Guide illustre du musée å Copenhague", 2:a

uppl., sid. 8). Evans anser dem dock sannolikare vara ett slags stridsklubbor.
("Stone impl.". sid. "44).

— De fig. 18 liknande instrument, med hvilka nyzeelän-
darne borra genom hårda stenar, hafva emellertid ett sla?s svänghjul af sten (Ste-
vens. "Flint chips", sid. 98).

fc

Det af Mr. Rau använda instrumentet är allmänt kändt hos de vilda folken och
begagnas af dem dels till borrning, dels för att åstadkomma eld, i det man låter

käppen roterande arbeta sig in i ett torrt trästycke. Tylor, "Early history of Man-
kind", sid. 248. Evans, "Stone implements", sid. 44.
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Andra stenyxor med ofullbordade skafthål visa sig emellertid vara

borrade på ett annat sätt. I midten af hålet är lemnad en rund, upp-
till smalare tapp, såsom å

fig. 34 i Atl. Man hur Bagt, att dessa hål

icke kunnat åstadkommas utan metallcylinder.
1 Men dels har en när-

mare undersökning visat, att den ringformiga gropen omkring tappen
ofta är alldeles för bred för att tillåta tanken på en sådan metallcylin-

der (se fig. 21, 23, 31, 32), dels har man genom försök öfvertygat sig

om, att sådana hål lätt kunna åstadkommas utan användande af metall.

Professor Keller i Ziirich, bekant genom sina utmärkta arbeten om pål-

byggnaderna i Schweiz, har för några år sedan borrat hål i stenyxor

endast med sand, vatten och ett rörben af djur, eller med en cylinder

gjord af horn eller trä. "Borren" fastades vid ett instrument likt

fig. 18. Först bildade sig på stenens yta en ringformig insänkning.

Borren nöttes småningom, och ringen blef i följd deraf allt smalare

nedåt, under det att upptill den sand, som låg omkring borren och

likaledes bragtes i rörelse af denna, fortfarande nötte på väggarne af

det redan bildade hålet, utvidgande detta och gifvande tappen i midten

en konisk form. I borrhålets väggar visade sig, alldeles som pä väg-

garne i de gamla yxornas skafthål, parallelt gående repor, hvilka tyd-

ligt syntes å de annars glatta ytorna. Dessa repor åstadkommos af en-

staka större sandkorn, glättan åter af de andra, småningom till ett fint

pulver förvandlade kornen. 2

Afven i detta fall var det naturligtvis egentligen sandkornen som

åstadkommo hålet. Denna method är mycket mindre tidsödande än

den först beskrifna, emedan man icke behöfver nöta bort hela sten-

massan uti det blifvande skafthålet, utan endast ringen omkring tappen,

hvilken slutligen slås af eller bortfaller. Enligt Kellcrs erfarenhet ge-

nomborrar man en stenyxa ganska lätt på en half dag; jag förmodar

dock, att stenen då icke får vara så hård som den, på hvilken Mr. Kan

frestade sitt tålamod. 3

Kellers borrningsförsök åstadkommo således borrhål, som fullkomligt

likna dem vi linna å de gamla stenyxorna. Fig. 21— 2»i visa påbör-

jade sådana hål, olika långt framskridna, hvilka alla ses på stenyxor

funna i Sverige och nu förvarade i Statens Mist. Museum. — Fig. 21.

Borrningen är nyss påbörjad; en grund, men bred ring är insänkt i

stenen. —
Fig. 22- Den i bottnen afrundade ringen är något djupare,

> Sc t. ex. "Annaler f. nord. Oldkynd." 1844—45, sid. 215. Jfr Evans, "Stone imple-
mentV'. sid. II'. 16,

2 "Anzeiger fur Bchweizerische Alterthumskunde", första bandet, Bid. 139 114,

p].
XII; jfr "MånadBbl." 1872, sid. 168. Lfven Evans och Mr. Lee hafva med

framgång gjort samma försök ("Stone impl.", Bid. 15).

i Äfvfii indianerna i Nordamerika lära utta hafva anvaudl ett inäligi borrinstrument.

Rau antager, att inan dervid nyttjade den bambulika, fasta och Begå rörvaxten

Arundinaria macrosperma. Han omtalar en stenpipa, i hvars ofullbordade hal man

längst in funnit • q i getabilisk massa, hvilken änder mikroskopet visade sig till-

höra nämnda vext (''Smithsonian Report" [868, Bid. S99).
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men smalare. — Fig. 23. Man] har trängt djupare ned; inom ringen

finnes ej mer någon plan yta, utan endast en spets.
—

Fig. 24. Hålet

är djupt; midten bildar en hög konisk tapp.
—

Fig. 25 och 26. Hålet

är nästan färdigborradt; tapparne hafva blifvit afslagne på olika höjd.
—

Fig. 27 visar en afslagen tapp, funnen i Näs socken, Vestergötland.
1

Stenyxor med påbörjade skafthål af detta slag äro nästan alltid

borrade endast från ena sidan; mycket sällan ser man, såsom å fig. 24,

att hålet (utan tapp i midten) är börjadt äfven från andra sidan.

Mg. 21. Skåne. »/,. Fig. 22. Balsland.
'/,. Fig. 23. Blekinge. »/,.

Fig. 25. Vermland. '/a.

Fig. 27. Tapp, lös-

slagen ur hålet på
en stenyxa. Vester-

Fig. 24. Sverige. '/,. götland. '/,. Fig. 26. Vestmanland. '/,.

Fig. 21—26. Genomskärningar af stenyxor med påbörjade skafthål.

Stundom finner man stenyxor, hvilka visa tydliga spår af att hålet

ursprungligen varit snedt borradt, ehuru felet vanligen snart blifvit

märkt och så godt som möjligt rättadt. Fig. 28—32 visa några prof härå.

Båda de nu beskrifna slagen af påbörjade hål (med eller utan tapp i

midten) ses visserligen på de simplare stenyxorna;
2 men de om mera

konstfärdighet vitnande hammarne, särskildt de s. k. "båtformiga" (Atl.

96), torde vanligen hafva varit borrade med ett rör. 3 Det synes äfven

ligga i sakens natur, att denna method är yngre än den först beskrifna.

1 St. M. 4727. Några dylika tappar tillhöra d:r Wittlocks samling i Vexiö, och några
finnas i antik-kabinettet i "Wien. Jfr äfven Grewingk, "Das Steinalter der Ostseepro-

vinzen", sid. 26, pl. 2 fig. 13, och Evans, ''Stone implements", sid. 43.
2 Utan tapp: Atl. 33. Med tapp: våra fig. 21, 22, 25, 26, 28. 31, 32, Atl. 34 och

"Årböger" 1866, tillägget sid. 10.
3 St. M. 2442.
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Rau's och Kellers försök visa, huru man kan med de enkla medel

som stodo stenålderns nordbor till buds genomborra yxor äfven af

mycket hårda stenslag. Det är väl sant, att lång tid och stort tålamod

ofta torde hafva erfordrats för dessa arbeten. Men tiden hade väl ej

samma värde under stenåldern som i våra dagar, och erfarenheten har

gifvit förvånande prof på det tålamod, de s. k. "vilda" folkslagen kunna
utveckla vid dylika arbeten. Man berättar, att indianeme i Nord-

amerika stundom använde hela sitt lif för att göra en tomahawk af

Fly. 28. Nerlke. '

,. Fif/. 29. Sm a land.
'/,. /•'/V/. 30. Smal. eller

i>liind. '/,.

Fiy. 28—30. Genomskärningar ut' stenyxor med snedt påbörjade shafthål.

Fkj. 31. Småland.
'/,•. Fly. 32. Dalsland. '/..

Fiy. 31 32, Stenyxor med spår af snedt påbörjade skafthål.

% sten, utan att ändå hinna den alldeles färdig. Och Mr. Wallace om-
talar cylindrar af bergkristall, 4— 8 tum långa och 1 tum i diameter,
hvilka infödingarne vid Rio Xegro i Sydamerika genomborra med
sand, vatten och en böjlig vextstjelk, som rullas mellan händerna mot
stenen. Ett sådant hål fordrar flere års arbete; och för att genomborra
de cylindrar som höfdingarne bära åtgå två mansåldrar. 1

(tom de två nu beskrifna methoderna, att borra med en träpinne
eller med ett rör af något organiskl ämne, är det möjligt, att äfven

andra sätt under stenåldern användes för att åstadkomma hål i sten-

yxor o. dyl. Mr. Elvans har genom försök funnit, att man kan borra

sådana hål äfven med en dintskärfva, och han antager, att några hål

1

Evans, "Stone Lmplements", sid 17 : Stevens, "Flint chipa", sid. 96
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blifvit knackade med ett slags mejsel af sten, ungefär såsom de runda

fördjupningarna i knackstenarne i allmänhet synas vara frambragta.
*

Det sätt, hvarpå de svenska fornsakerna från den yngre stenåldern

äro utförda, visar att Sveriges invånare redan före den periodens slut

hade höjt sig så mycket öfver de råa naturfolkens ståndpunkt, att de

icke blott utförde sådana arbeten, som voro oundgängliga för lifvets

nödtorftiga uppehälle, utan att de äfven nedlade en icke obetydlig

möda för att få sina arbeten så prydliga som möjligt. Vi se ett bevis

härför t. ex. deruti, att yxorna och mejslarne vanligen äro omsorgsfullt

slipade icke endast vid eggen utan äfven öfver hela ytan (Atl. 20, 25).

Och vackra prof på den skicklighet och smak, som stenålderns nordbor

förstodo utveckla, lemna de präktiga flintdolkarne samt mångfaldiga
andra arbeten. Jag tror, att man vid åsynen af ett sådant arbete som

den i Atl. fig. 55 afbildade dolken måste erkänna, att det är snart sagdt

det smakfullaste som kan åstadkommas af den så föga bildbara flintan.

Dessa dolkar och de långa smala spjutspetsarne af flinta (Atl. 45)

vitna om den utomordentliga skicklighet, med hvilken flintan bearbe-

tades
;

i synnerhet om vi besinna, att de icke äro försigtigt slipade utan

tillhuggna med en djerfhet, som endast öfverträffades af den säkerhet,

med hvilken knackstenen fördes. Det minsta misshugg eller den lin-

drigaste darrning på handen hade varit tillräckligt för att förstöra hela

arbetet, hvilket vår tid, med sin i så många andra afseenden högt upp-
drifna skicklighet, icke torde kunna göra efter.

Sedan vi nu sökt visa, huru man kan utan tillhjelp af metall be-

arbeta flintan och de andra stenslag som under stenåldern användes,

skola vi se till, huru den tidens nordbor förstodo att fylla de behof,

hvilka menniskan för sitt uppehälle i främsta rummet måste tillfreds-

ställa, behofven af tak öfver hufvudet, af kläder och föda.

Vi skola då först något närmare betrakta de olika, till våra dagar

bevarade verktyg, med hvilka Sveriges invånare under stenåldern ut-

förde de arbeten, som fordrades för uppförandet af deras boningar och

för tillverkningen af deras, utan tvifvel icke särdeles vidlyftiga, bohag.

Såsom jag redan i den historiska inledningen antydt, är det egentligen

genom jemförelse mellan de i vår jord funna stensakerna och de

verktyg af sten, hvilka många vilda folk i andra delar af verlden ännu

i senaste tider begagnat, som man med säkerhet lärt känna använd-

ningen af de förra. Vi skola derföre söka att, så vidt möjligt är, vid

hvarje slag af våra nordiska stenverktyg hänvisa till de närmast lik-

nande bland dem, som de sista seklernas stenålders folk begagnat.

1

Evans, ''Stone impleinents'', sid. 43 och 48.
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De verktyg, med livilka nordborne under stenåldern utförde sina

träarbeten, voro hufvudsakligen: knifvar, Bågar, borrar, mejslar och

yxor eller bilor.

Till täljknifvar användes sådana flintspånor som Atl. 1: stundom

äro de, såsom Atl. 07 visar,
1 försedda med en tjock, särskildt knackad

rygg. Dessa flintknifvar hafva, då de äro väl Blagna och oskadade, en

ganska skarp Qgg, uppkommen icke genom Blipning, utan endasl genom
den mycket spetsiga vinkel, som sidorna bilda mot hvarandra. Genom
försök öfvertygar man sig lätt om, att dessa spånor verkligen kunna

begagnas såsom knifvar; jag bar med salana. i jorden funna och

ledes icke nyslagna, flintspånor formerat blyertspennor. I Mexiko an-

vändes, äfven efter den spanska eröfringen, dylika spånor af obsidian

till rakknifvar.- h'ig. 33 visar

en knif af hornsten, från Au-

stralien, bvilken knif liksom

Atl. 67 har en tjock rygg; kring
bakre ändan är ett stycke skinn

med påsittande hår fastbundet,

hvarigenom ett slags skaft bil-

das, som man kan hålla i utan

att skada handen. :| En nord-

amerikansk knif bildad af två

spånor, fastade i hvar sin ända af

ett träskaft, är afbildad
fig.

34.*
l

""->-
" Stmkniffrå* Autiralim.

Sådana flintknifvar som Atl. 55—58 hafva troligen mera varit •un-

nade till jagtknifvar eller dolkar än till täljknifvar: härför talar deras

spetsighet och deras till arbete i trä mindre lampliga eggar Bamt lik-

heten mellan deras blad och spjutspetsarnes. A andra sidan skulle man

möjligen kunna så-

som bevis för, att de

äfven användes som

verktyg, anföra den

omständigheten, att

stora flisor ofta äro

slagnaur deras eggar,
ehuru väl älven dol-

kar kunna erhålla sådana skador. Då den skadade eggen ånyo skulle

tillskärpas, måste äfven den andra eggen omknackas, på del att

bladet icke skulle blifva Bnedt. Sodan detta upprepats flere gånger,

blef bladet småningom alldeles utnött, under del atl handtagel natur-

/v ( /. 34. Stenknif med två />/<"/ från Nordamerika.

i Sr äfven fig. 68, 69 och 171 i prof. Nih enåldern

J
Stevene,

"'

l-'li m chips", sid.
v ".

i

Evans, 'Stone Lmplements'', nd. 264.

* Lubbock, "Pre-historic fcizi nppl-i sid.

tid.
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ligtvis bibehöll sitt ursprungliga utseende. Fig. 35 visar en sådan

(lintknif med nästan utnött blad men med vackert, oskadadt handtag.
1

Handtagen å dessa knifvar eller dolkar

äro ofta utsvängda baktill, och, då deras

längd är ungefär tre tum, passa de vanli-

gen mycket väl för våra händer. Deras

kanter äro ej
sällan prydligt utarbetade med

små, fina, regelbundna hugg (Atl. 55, 56,

58). Den vackraste'2 flintdolk jag känner

från Sverige är en som för några år sedan

hittades vid Suröd i Norra Ryrs socken,

Bohuslän, och som nu förvaras i Uddevalla

Museum. Den är alldeles lik Atl. 55, men

9,7 5 tum lång; bladets största bredd är 2,4 5

tum. Båda cggarne äro mycket fint såg-

tandade.

Vid afgörandet af frågan om dessa

flintknifvars användning få vi icke förgäta,

att de kunna hafva varit, och troligen äfven

varit, begagnade både som verktyg och

vapen
3

. På den bildningsgrad, som sten-

ålderns nordbor stodo, var nämligen skil-

naden mellan en täljknif och en dolk ännu

icke så stor som vi nu äro vane att tänka

oss den.
ii

Ännu större synes väl skilnadcn vara

mellan en dolk och ett spjut, och dock är

det i många fall omöjligt att afgöra, om ett

flintstycke t. ex. af samma form som Atl.

51 bör anses som bladet på en dolk eller

på ett spjut. Vanligen är man böjd att

betrakta såsom spjut de flintspetsar, hvilka

icke kunna omedelbart hållas i handen.

Erfarenheten har emellertid visat, att denna

åsifft ickfc är hållbar. Fig. 37 visar en i Brittiska Museet förvarad sten-

knif från Nya Zeeland, hvars blad. som med ett slags svart kitt och ett

hård t lindadt snöre är fästadt vid ett träskaft, tydligen har samma

form som många af de i jorden hos oss funna vanligen s. k. spjnt-

Fig. 35. Flintknif med utnött

blad, f. i Skåne. %

1 Jfr Nilsson. ''Stenåldern", fig. 53 och 58: Worsaae, "Nord. Oldsager", fig. 64; Mad-
m ii. "Steenalderen", pl. 34 fig. 5 och 12.

2 Den längsta är en vid Raflunda i »Skåne funnen: han är 10. i tum lång med L'.
•

tum bredt blad (St. M. 2548).
3 Da det emellertid är förmånligt att hafva en bestämd terminologi för att beteckna

de olika slagen af fornsakerna, hafva vi ansett .let vara skal att begagna uttrycket

knif "in sådana som Atl. 1 2 och) 67. dolk om Atl. 55—58 och spJHttspet* om Atl. 4 5 51.
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spetsarne. Skaftet är nära f> tum långt, baktill något utvidgadt och

klufvet i ändan: i ett litet rundt hål sitter ett snöre, som bildar en

ögla af 12 tums längd.
'

En dylik knif, eller kanske snarare dolk, afflinta

med handtag af trä är afbildad lig. 36; lemningar af

en läderslida lära ännu vara synliga. Dolken är funnen

i Egypten och forvaras nu i Brittiska Museet. 2

Älven som sågar kunna flintspånorna af sam-

ma slag som Atl. 2 med fördel användas. I de

schweiziska pålbyggnaderna har man funnit sådana

spånor insatta i skaft
(fig. 38);

3

eggen är fint knackad, nästan som

på knifvarne Atl. 55— 5.S och dy-
lika. Dessa schweiziska flintverk-

tyg halva troligen varit lie hug-

nade som sågar; enligt Evans'

äsigt sannolikt äfven som knifvar.

Talrika mellanformer 4
visa,

huru de för Norden egendomliga

s. k. "halfmånformiga", (dier rät-

tare halfrunda, flintverktygen (Atl.

71 —74) småningom ut verklat sig

ur sådana utmed kanten fint knac-

kade flintspånor som
fig. 38. Att

åtminstone de flesta af dessa "half-

månformiga" verktyg varit sågar,

se vi deraf, att den ena eggen
ofta är regelbundet sågtandad (Atl.

73, 74); denna egg haT
ej sällan en glänsande yta, åstadkommen ge-

nom nötning mot det föremål, på hvilket verktyget användes. Afven

utmed den motsatta, konvexa kanten plägar en glänsande rand vara

synlig, hvilken bevisar, att verktygel varit fastadt i ett sådant skaft

som å
fig. 38.

Man har i senare ti. I vanligen ansett, att dessa halfmånformiga

flintverktyg hufvudsakligen begagnats som skrapor vid Bkinnberedning,
och iao- har vid anderskriften under lie-. 71—74 i Atl. antydl ett sådant

>

Fig. I .

af flinta med

träskaft. / i

EgypU a.
'

,

Fig. ft ii.nif

med träskaft från

Nya /.a land. V3 .

1 Nilsson. "Stenåldern", 2:dra appl., pl. A ii l\ och Bid. K).

2
Evans, "Stone iinplements"', sid. 8.

1

Oirginalet till fig. 38, som tillhör tör. Evans Bamling, är funnel i Ueberi

vid Nus6dorf E me implements", rid. 263. bidra dylika verl

afbildade i Kellen "Pfahlbanten", I :ei I Ber., pl. 1 I B

6:er Ber., pl. 7 f. '.' och 10; och i Lindenschmite ''Heidnische Alterthiimer" I. halt

12, pl. 1 t 16.
1

Madsen, "Steenalderen", pl. 24 B 5 och 1."
i ipånens midt ar ännu

tydlig å den senai
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bruk af dem. De torde emellertid rättare betraktas som sågar.
l Deras

egg, isynnerhet när den såsom å Ati. 74 är inböjd, synes nämligen
vara föga lämplig för skrapande af skinn, och de skarpa hörnen samt

sågtänderna äro dervid mera till hinder än nytta. Äfven om inga tyd-

liga sågtänder finnas, kan ett sådant verktyg med fördel begagnas som

såg, och för den åsigten, att dessa flintverktyg användts på nämnda sätt,

talar äfven den omständigheten, att, såsom vi i det följande skola visa,

den äldre bronsålderns sågar af brons 2
synas vara efterbildade efter dem.

Mera sällsynta än de sågar vi

nu betraktat äro några med regel-

bundna, gröfre eller finare, såg-

tänder i båda* eggarne försedda

flintredskap, hvilkas bestämmelse

är svårare att förstå. Ett sådant

Fig. 38. Såg af flinta med träskaft, f. är afbildadt i Ati. fig. 68
;
detta

rid Nimdorf i Schweiz. >/2
.

är icke afbrUtet framtill utan med

afsigt knackadt så, att det der bildar en tvär, något inböjd kant. Andra

liknande redskap äro spetsiga framtill 4 och hafva troligen varit spjut-

spetsar, försedda med sågtänder för att åstadkomma så mycket mera

säkert dödande sår. På samma sätt hafva pilspetsarne ofta sågtandade

eggar, stundom äfven de stora frintdolkarne. 5

Till borrar användes smala, spetsiga flintskärfvor, och den nötta

spetsen å flere sådana vitnar ännu i dag om det sätt, hvarpå de för år-

tusenden sedan begagnats. Såsom borrar plägar man äfven betrakta sådana

nedtill afspetsade, mer eller mindre trekantiga flintredskap som Ati. 9.
6

De i stenålderns grafvar funna bernstensperlorna, bennålarna o. dyl..

(Atl. 75—90) visa, huru fina hål man kan åstadkomma utan metallborr,

och den franske fornforskaren Lartet har verkligen borrat ett hål i en

smal bennål med en flintborr, funnen i en af de franska grottorna,

Evans berättar äfven, att han både i hjorthorn och trä borrat alldeles

runda och släta hål endast med flintskärfvor. "Om hålet fuktas med litet

vatten", säger han, "blir man öfverraskad af att finna, huru lätt arbetet

går, och huru litet flintans egg lider, sedan blott dess tunnaste del

blifvit afnött." 7

1 Jfr Madsen, "Steenalderen", pl. 24
; Engclhardt, "Museet for de nordiske Oldsager"

(Kbhvn, 1872), sid. 8; Förfs. "Lifvet i Sverige under hednatiden", sid. 15; och H.

Hildebrand, "Statens historiska museum", sid. 14.

2 Atl. 11'.); Worsaae, "Nord. Oldsager", fig. 158.
3 Någon gång, ehuru ytterst sällan, rinner man halfmånformiga flintverktyg med såg-

tänder utmed båda eggarne; se t. ex. Nilsson, "Stenåldern", fig. 73.
4

Fig. 80 här nedan; Nilsson, "Stenåldern", fig. 77; Worsaae, "Nord. Oldsager", fig.

56; Madsen, "Steenalderen", pl. 37 fig. 30-32.
5 Atl. 65; Madsen, "Steenalderen", pl. 38 fig. 6, 9, 11 och 12, samt pl. 39 fig. 18

20 m. fl. Dolk med sågtänder, se sid. 66 här ofvan.
6 Jfr "Årb. f. nord. Oldk." 1866, sid. 311, och Madsen, "Steenalderen". pl. 23 fig.

29 och 30. I Evans' "Stone implements", sid. 289 och 290, äro några "flintborrar"

afbildade, bland hvilka isynnerhet en (fig. 229) utmärker sig för sin finhet.
:

Evans, "Stone implements", sid. 288. — Om borrningen af stenyxorna se här ofvan.
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De allmännaste verktygen i Sverige under stenåldern, näst de

simpla flintknifvarne, äro mejslarne och yxorna eller bilorna. De flesta

och bästa äro af flin t a, men många finnas äfven af andra stenslag; några
äro af ben och horn. De af flinta äro väl, såsom vi se af Bil. B, i

Skåne (och Halland) vida talrikare än de af andra stenslag; men i de

öfriga landskapen eger ett motsatt förhållande rum. 1

Man ser lätt, att sådana verktyg som Atl. 27— 31 varit mejslar,
och på .grund af likheten med Atl. 21 och 28 har man äfven skäl att

såsom mejslar betrakta de verktyg, hvilka såsom Atl. 23 upptill sluta

i en plan, fyrkantig yta. Å andra sidan är det klart, att sådana verk-

tyg som Atl. 12, 13, 19 och 20 varit yxor. Men otaliga mellanformer

linnas, och, då skaften nu äro förstörda, är det i många fall omöjligt
att afgöra, om man har för sig en mejsel eller en yxa. .

Bland mejslarnc kan man urskilja två slag: de s. k. rätmejslarne
och hålmejslarne. De förras egg bildar, om den ses nedifrån, en rät

linie; de senare hafva en mer eller mindre djupt urgröpt egg. Af
båda slagen finnas dessutom dels breda, dels smala mejslar. A de förra

är bredden vid midten betydligt större än tjockleken; de senare äro

vanligen nästan alldeles jemnbreda och i det närmaste lika tjocka som
breda (se genomskärningarna i Atl., sid. 7 och X).

Någon gång, ehuru mycket sällan, har man här i Norden funnit

stenmejslar med ett slags handtag af sten, i samma stycke som sjelfva

mejseln.
2 Alla andra mejslar frän stenåldern hafva antingen begagnats

utan skaft eller, hvilkct kanske gäller om de flesta, varit insatta i ett

skaft af trä, horn el. dyl. Från Norden känner man visserligen icke

någon stenmejsel med sådant skaft, men man har här funnit flere verk-

tyg af detta slag, på hvilka tydliga spår efter skaftet ännu synas. A

öfre ändan af några sitta ännu lemningar al' det harts, hvarmed skallet

varit fästadt :{

,
och öfversta ytan a ett stort antal flintmejslar (t. ex. a

den Atl. 28 afbildade hålmejseln) är till större eller mindre del be-

täckt med starkt glänsande fläckar, hvilka, åtminstone i de flesta tall.

utan tvifvel uppkommit genom nötning mot skaftet.

De smala mejslarne, hvilka nästan alltid äro af flinta, hafva van-

ligen ungefar samma storlek och form som de nu brukliga huggjernen.*
1 Frun Skanc känner man mer än 13,000 lar af flinta, menendasl om-

kring 3,000 af andra stenslag; Eran Halland 300 af flinta "<-h 250 af andra äten-

slag. Af 3,300 Eran del öfriga Sverige kända yxor och mejslar are deremof icke

mer än 700 af flinta.
J En sådan mejsel dan skam- är afbildad i (dansk) ''Antiqvarisk Tidskrift" L858

isen sid. l'77. Två Eran Danmark Bes
fl|

, 27 i Worsaae'8 "Nord. Oldsa

och 7 a pl.
il i Madsena "Steenalderen". i N : DÄldern" (fi

dylik mejsel med stenskafl Eran Nootka, på yestkusten af Brittiska Nordamerika,
afbildad.

3
i en gånggrift på en Bild rid - -tku-t hittades åx 1868 en bred hålmej-
sel af flinta med sådana Lemningar af han-. Wibel, "Der Qangbau des D

rS auf Sylt", i "\.\l.\ Berichi der Schlesv.-Holst, G ohafl för . rateri.

A 1 1 ert Ii.'' -id 27 : Be aid. 8 t kai nedan.
4

Någon gång äro de dock betydligt större. 1 Skåne har man funnit en oslipad
dan mejsel, hvilken är 9,8 tum lång, 1,6 tum bred och l.i tum tjock (SI Bi. .-.
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F'\cf. 39 visar en dylik mejsel med sitt skaft af hjorthorn, funnen i pålbygg-

naden vid Meilen på stranden af Ziirieher-sjön i. Schweiz. ' En stenmejsel

med träskaft från Nya Zeeland är afbildad fig. 40; mejseln är fast-

bunden med ett snöre af växtfibrer och ett band af bast är hårdt lin-

dadt om skaftets andra ända för att förekomma dess splittrande af

hammarslager), hvilka lemnat tydliga spår efter sig.
2

1 h

V, fl

•MlilUL.Lji^''

Fig. H9. Stenmejsel med

skaft af Jul)-}), f. vid

Mi ilen i Schweiz. 2
/3

.

Fig. 40. Stenmejsel
med träskaft från

Nya Zeeland. '

2
.

Såsom vi nyss nämnde, har man här i Norden äfven funnit några

mejslar af ben från stenåldern. En smal rätmejsel af ben hittades t. ex.

i en gånggrift vid Stege på Möen. 3 Att sådana verktyg kunnat an-

vändas, se vi bland annat af den nyss (i noten 2 här nedan) omtalade smala

1 Keller. "Pfahlbäuten'', l:er Bericht, pl. 2 fig. 2.

2
Originalet förvaras i Brittiska Museet (Evans, "Stone implements", sid. 168). A pl.

A i Nilssons "Stenåldern" ses en smal stenmejsel med träskaft frän Nya Zeeland

(fig. II) och en smal hålmejsel af ben med träskaft från Tahiti (fig. III).

3 Afbildad af Madsen i "Steenalderen'', pl. 16 fig. 11. Andra benmejslar frän Dan-

mark äro afbildade i samma arbete pl. 25 fig. 5—7. i Worsaae's "Nord. Oldsager'',

fig. 24 -
20, och af Nilsson i ''Stenåldern", fig. 20. En smal benmejsel från Skåne

är afbildad i (dansk) "Ant. Tidskr." 1858—60, sid. 277.
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hålmejseln af ben frän Tahiti, å livurs träskaft sådana spår af klubb

slag synas som å vår
fig.

•!<>.

Utom pade i Atl. afbildade vanliga formerna

af mejslar från stenåldern (lig. 23—31) kunna
vi här fästa uppmärksamheten på några mindre

allmänt förekommande. Fig. 41 visar en bred

hålmejsel af flinta, hvilken icke, såsom Atl. 27

och 28, har tydliga, nästan plana smalsidor,

utan hvilkens genomskärning (lig. 41 b) närmast

liknar Atl. 12 och 13. ' Andra ännu mera säll-

synta breda hålmejslar af flinta hafva samma
form som Atl. 19, ehuru de äro kortare. 2 Och

någon gång finner man smalmejslar af flinta,

som synas hafva egg i båda ändar. 3

Yxorna och bilorna voro ej sällan ganska
stora. Den längsta jag känner från Sverige är

en i Kållands härad. \ estergötland. funnen llint-

yxa af 15,7 tums (46,7 centimeters) Längd.
4

Andra voro,- eller blefvo genom flitigt bruk, vida

mindre. Atl. 22 visar en sådan kort, bred llint-

yxa, väl slipad; den ursprungliga eggen är tyd-

ligen afslagen, hvarefter en ny egg blifvit till-

knackad och slipad. Man har äfven funnit flere

dylika slipade flintyxor, på hvilken den nya

eggen endast är knackad, men ännu icke slipad.''

Flintyxorna hafva, såsom jag redan sid. .">'.'

nämnt, aldrig borrade skafthål. Någon gång,
men mycket sällan, har man väl funnit tlint-

yxor med skafthål; men dessa hål äro danade

af naturen, kring en i flintan fordom innesluten

Lerkärna eller något dylikt/' Yxorna af flinta

/•Vy. 41 a. Slipad hål-

mejsel af Jfinta, f. i

V

/ 41 h.

1 Tre dylika hålmejslar af flinta äro afbildade af Nilsson i "Stenåldern", Gg. 146 (sli-

pad), och af Madsen i "Steenalderen", pl. 29 fig. 4 (oslipad) och 6 (slipad).
J En oslipad sådan mejsel (ii tum lång och '_' tum bred) är t. ex. funnen rid Eskils-

torp i Skaii.- (St. M. 2549). Dylika "flintyxor med hålslipade eggar" förvaras

•liven i Köpenhamns Museum; se Engelhardt, "Museel for de nord.

(1872), sid. 7. N:o 30 h.

i
, dana mejslar, med ri i båda ändar, aro runna i Skåne; den >

slipad (ena
• äkadad; St. M. 3191), den andra Blipad endast

tum lång, 1 tum bred och 0,6 tam tjock; i isens samling på Wijk). Dy-
lika mejslar Bes flg. 12 (val slipad) '"'Ii 13 (alldeles oslipad) A pl. :.".• i Madsens

eenalderen" (jfr pl. 30 fig. 1).
I pålbygnadeu rid Meilen i Schweu bar man

funnit ett hornskafl •

stenmeJBel i hvardera andan; Keller, "Pfahlbauten",
l :er Ber., pl. 2 fig. 3.

4 Den tillhör skata Museum.
t. ex. Worsaae, "Nord. O . fig. 13, ".'It Madsen, -

ilderen", pl. 26 I
i

•

Engelhardt, "Guide illustre du Mu antiquitée N (Copenha
sid s. l Frankrike skall man dock hafva runnit • af flinta med borradt

hål (Krans, "m . sid. It'.''', jfr sid. 1
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hafva således, liksom de af andra stenslag hvilka sakna skafthål, icke

varit skattade på samma sätt som de nu brukliga jernyxorna. 1 Sve-

rige har man visserligen icke funnit, eller åtminstone icke tillvaratagit,
*

aågon stenyxa med skaft, men tydliga märken, utvisande hvar skaftet

suttit, ses stundom på våra stenyxor.

Så har den öfre oslipade delen af den (ig. 14 i Atl. afbil-

dade yxan tydligen varit insatt i ett skaft. Detsamma gäller om Atl.

16, hvars öfre, i skaftet instuckna, del är betydligt smalare än sjelfva

yxbladet; härigenom förebygdes yxans inträngande i skaftet under be-

gagnandet.
2

Fig. 42. Stenyxa, troligen

från PennsyVocmien i Nord-
amerika. 1

/3-

^™^I1II»IP™",»='"
'

Fig. 43. Flintyxa med
märke efter skaftet, f i

Skåne. ^/3
.

Andra stenyxor (t. ex. Atl. 36 och 37) äro vid eller tätt ofvan-

om midten omgifna af en rännformig fördjupning, i hvilken skaftet

hvilat. Dessa yxor, hvilka i Skandinavien äro jemförelsevis sällsynta,
3

1 I Bruzelii ''Svenska fornlemningar" (1, sid. 26). omtalas en i en skånsk stendös

funnen flintyxa med tre qvarter långt skaft, som dock var förmultnadt.
2

Dylika stenyxor från Danmark ses fig. 15 i Worsaae's "Nord. Oldsager", samt fig. 5

och 6 å pl. 30 i Madsens "Steenalderen".
3 Två i Skåne funna yxor af denna form ses fig. 26 i Nilssons "Stenåldern" och fig.

14 i Worsaae's "Nord. Oldsager".
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förekomma mera allmänt i Nordamerika (tig. 42).
' De hafva an-

tingen varit fastbundna vid ett klufvet skaft, eller också fastade .-a

som vissa vilda folk i senare tid plägat skafts sina yxor, nämligen
på det sätt att kring stenen böjdes en mjuk gren, nvars ändar, bundna
tillsammans så att yxan satt stadigt, bildade skaftet. 2

^>

Fig. 44. Yxa med skaft, a/bildad j>n\
i n stendos i BretagneSå

Fii/. 45. Stenyxa med träskaft, funnen
i grefshapet Monagkan, Irland. '/„.

Fiij. 4ti. Yxa nu il inull skaft m-h blad af sten, funnen i < /' grafhög i

Tennessee, Nordamerika. '/4 .

Att äfven llintyxorna af samma form som Atl. 1!» och 20 \arit

instuckna i ett skaft, visas bland annat af den i Borreby mosse nära

Lund funna flintyxa,
som är afbildad fig. 43. Rundtomkring denna

yxa, livars yta för öfrigl är grå, ses någol ofvan midten ett Ljusare

hand af 1,2 tums bredd, hvilket tydligen uppkommit derigenom, att

skaftet så länge bibehållit sig i mossen, att yxan på ömse sidor derom

hann fa en annan färg itu den del, som var betäckt af skaftet. Detta

band kan nämligen icke förklaras Båsom en fläck i flintan, <lels emedan

det har en alltför regelbunden form, dels emedan en af de naturliga

Häckar som verkligen finnas i flintan sträcker sig under bandet, Båsom

lig. 43 visar.

Det förtjenar uppmärksamhet, att denna yxa bildal namina vinkel

mot skaftet -"in den i en torfmosse vid Solway i England funna Bten-

v\;i med ännu bevaradl träskaft, Bom är afbildad lig. 50 ;

Fig. I"' visar

1

Jones, "Antiquities "t the Boathern Indians, particularly ef the G
(NYw fork, 1873), pl. 1" I b pl. 17 Bg. 1.

2 Kn sådan yxa Eran Australien - -
i Evans1

"Stone implements", sid. 160.
3

Evans, "Stone implements", Bid. L38
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Fig. 47. Stenyxa med träskaft från pålbyggnaden cid Rnbenhaiisen

t Schweiz. '

,.,.

Fig. 48. Stenyxa med träskaft från Mexiko; säges hafoa tillhört Montezwna II.

Fig. 41). Stenyxa med träslutft från ön Tahiti i Stilla Hafret. '/4
-



VXtiK MED SKAFT, FRÅN Ä.LDKE OCH YNUKK STEJJÄLHEBSFOLK. i.)

Hg. 50. Stenyxa med träskaft, fimnen i en tor/mosse vid SoJ/way i

< 'itmhtrliuiil, England.

l-"uj. .">/. Stenyxa med träskaft från pålbyggnaden vid Robenhamen i

Schweiz. Nära l

/4.

Tig. 52. Yxa af musselskal med träshuft frun en al PehU-w-öarna
i Stilla Hafret.

'

.
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eu i Irland funnen stenyxa, som är skaftad på samma sätt; och på

insidan af taket till en sten dös i Bretagne ser man afbildning af

en yxa, som tydligen varit på samma sätt fästad i skaftet (fig. 44).
'

En stenyxa, som varit skaftad såsom fig. 50, och hvars skaft framtill

varit böjdt uppåt såsom å
fig. 44, är funnen i en torfmosse i Cumber-

land, England.
2

I en graf i Tennessee, Nordamerika, har man funnit en på samma

sätt som fig. 50 skaftad yxa, men med både blad och skaft af sten,

allt i ett stycke (fig. 46). Skaftet, i hvars bakre ända finnes ett hål

för den rem, med hvilken yxan bars (jfr fig. 44), är 11,5 sv. tum långt;

bladet har ungefär 5 tums längd.
3

Andra yxor, t. ex. den fig.
47 afbildade, från Robenhausen i

Schweiz, hafva med sin öfre del varit instuckna i skaftet, utan att gå

igenom det.

Fig. 53. Stenyxa, troligen frun Nya Caledonien, öster om Australien. Endast eggen är

aj »ten; öfre delen af "bladet" och skaftet af trä. y6
.

I Schweiz och i andra europeiska länder 4 hittas äfven stenyxor,

som varit skaftade på annat sätt. Dessa yxor, hvilka till form och

storlek mera likna våra smärre flintyxor (Atl. 22), äro nämligen först

insatta i ett stycke horn, som sedan är instucket i ett hål i träskaftet

(fig. 51).
5

På ett liknande sätt är en i Nationalmuseum förvarad, troligen från

Nya Caledonien kommen, stenyxa skaftad (fig. 53). Det väl polerade

1 H. Hildebrand. "De förhistoriska folken i Europa", fig. 14, sid. 74; efter Fer-

gusson, "Rude stone monuments", sid. 362, jfr. fig. 150 å sid. 364, som visar dylika

yxor med skaft inhuggna på en stenhäll, funnen jemte en mängd stenyxor i en annan

grafkammare i Bretagne, till hvilken hällen troligen fordom tjenat som dörr.
2
Evans, "Stone implements", sid. 139.

3
Jones, "Antiquities of the Southern Indians", pl. 12, sid. 280. En dylik yxa är

funnen i en graf i Syd-Carolina (sid. 281).
4

Evans, "Stone implements", sid. 144.
5

Keller, "Pfahlbauten", 5:ter Bericht, pl. 10 fig. 17.
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yxbladet är med ett mörkt hartslikt ämne fästadt i ett trästycke, eå

att det hela påminner om våra stora flintyxor (Atl. 20); i detta trä-

stycke är skaftet instucket.

Alla de yxor vi hittills betraktat hafva varit så skaftade, att deras

egg haft samma riktning som skaftet, eller varit s. k. "rätyxor";
1

andra hafva deremot varit fastade i skaftet på det sätt, att eggen bil-

dat en rät vinkel mot skaftets längdriktning. Det knäböjda skaftet

till en sådan s. k. "tväryxa" ses fig. 54; det är funnet nära Schraplau

i Tyskland.
2

Fig. 55 visar en stenyxa med alldeles dylikt skaft från

Nya Caledonien. 3 Tvenne andra tväryxor från senare tiders stenålders-

folk äro afbildade fig. 49 och 52. A den senare af dessa yxor stöder

bladet, som är gjordt af ett stort och hårdt musselskal, med öfre hälf-

ten af ena bredsidan och med öfverkanten mot en rätvinklig inskär-

ning i skaftets ända. Denna method, som ofta användts af senare tiders

vildar och troligen icke var okänd för stenålderns nordbor, hindrade

yxan att vid hugget tränga in i skaftet.

Fig. 54. Träskaft till

in nli inj.rii. fniiiii t nära

Schraplau i
'l'i/

si; Iand.

Fig. 55. Stenyxa inni

träskaft frun Nya Cale-

donien.

Stenyxorna från Stilla HalVets öar hafva ofta skall som genom
sina rika utskärningar visa, att de varit afsedda mera till prydnad och

värdighetstecken för höfdingen än till stridsvapen.'
1 Det är sannolikt,

att flere af de i Norden funna, genom sin storlek oeli elegans ut-

märkta stenyxorna'' varit begagnade på liknande sätt.

Utom de mänga olika, nu anförda sätten att skafta stenyxor finnes del

också andra, hvilka vi af brisl på utrymme här ej
kunna närmare beskrifva. 6

1

Nilsson, "Stenåldern", 2:a upplagan, Bid. :'.:'•. jfr Bid. :'."-'.

J Klt mm. "XJulturwissenschaft", Bid. 70, fig. 127; Evans, "Stone implements", Bid. 146.
:1

Evans, "stinn' implements"", rid. I 17.

4 En sådan yxa finnes i Nationalmuseum. Andra ses fig. 212 i Lubbock's "Pre-hisl

tiincs" (3:dje appl.), -i'l. 172, ""Ii i Wood'fl "Natural history of Man". 2:a delen,

Bid. 373.
'-•

All. 20, 96, 97; jfr fig. 79 här nedan (och bronsyxorna Atl. 99, 100, 134, 135).
8 Se i. <'x. li'j-. '.»I. v:., a;. 100, 103 ocli 106 i Evans' "Stone implements"
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Mr. Evans fäster äfven uppmärksamheten derpå, att vissa vilda folk i

senare tid begagnat stenyxor, som icke varit skaftade utan hållits i handen.

Invånarne i Australien omgåfvo stundom bakre ändan af sådana yxor

med ett hartslikt ämne, som bildade en för handen passande knöl. 1

Sannolikt hafva äfven åtskilliga bland de i Norden funna yxorna af

sten vid begagnandet hållits i handen utan att vara skaftade.

ill
i

;

c;
!

'i,.
!

'
"

;

J

W

Fig. 56 a. Stenyxa med skaft- Fig. 57. Stenyxa Fig. 56 i. Yxan fig. 56 a

hål, f. i Bohuslän. '/2
.

'

med sJtaftMl, f. i sedd från sidan.

Bohuslän. x

jy

I Etnografiska Museet i Köpenhamn förvaras en nordamerikansk

stenyxa med ett hål nära öfre ändan, genom hvilket det band gar,

som fasthåller yxan vid skaftet, 2 Samma bestämmelse hafva troligen

de små hål haft, som gå genom bredsidorna å några hos oss funna

yxor af trapp (Atl. 32).
3 Dessa hål äro nämligen alldeles för små

för att kunna hafva varit egentliga skafthål.

1 "Stone implements", sid. 153. Jfr fi»;. 87 sid. 126, en liten "stenyxa", å hvilkens

sidor finnas sädana runda fördjupningar som å Atl. 1 : utan tvifvel voro dessa gropar
afsedda att bereda ett säkrare fäste för fingrarne, än den släta ytan.kunnat erbjuda.

2 Evans. "St. mc implements", sid. 148; Schoolcraft. "Indian Tribes", 1 pl. 14 fig. 2.

3
Dylika yxor ses äfven fig. 17 i Nilssons "Stenåldern"; fig. IG och 17 i Worsaae's

"Nord. Oldsager"; samt pl. 30 fig. 6. 8—10 i Madscns "Steenalderen". — Jfr Bil. B.
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Under stenålderns senare del började man emellertid, såsom vi

redan sett, äfven att begagna yxor skaftade på samma sätt som de nu

brukliga. Sådana stenyxor med hål för skaftet äro till stort antal

funna i Norden;
1 från Sverige äro mer än 3,500 redan kilnda. I norra

och mellersta delarne af Sverige äro de t. o. m. det allmännast före-

kommande slaget af fornsaker af sten (se Bil. B). Detta torde till en

del bero derpå, att flinta icke finnes i dessa trakter; det kan vid emeller-

tid, såsom vi här nedan skola söka närmare visa. äfven stå i samman-

hang dermed, att stenyxorna med skafthål synas hafva varit i bruk

långt efter stenålderns slut. 2

Fig. 58. Stenyxa med
skafthål, nästan utnött;

/'. /' Uppland.
'

_,.

Fig. 59. Stenyxa medskaft-
hiil. f. i Bohuslän. '

.,.

Fii/. ni). Stenyxa med skaft-
hål och lemning af ett äldre

Ml, >'. i Bohuslän. 2
/3 .

De allra flesta äro "rätyxor", d. v. s. eggen liar samma rikt-

ning som skaftet: någon gäng liar man doek äfven funnit "tväryxor"
med skafthål. 3

Etätyxorna hafva utan tvifvel varit både verktyg och

1 De olika formerna Res ti-. :.t; 60 här ofvan, samt Ml. :::: 35, 38 12 (och 96—98):

Nilsson, "Stenåldern", fig. L23, 124, 127 i:;::, il:;, l il. L80; Worsaae, "Nord.

Oldsager", fig. 37 44; Madsen, "Steenalderen", pl. :;i 33.
2 Afven i andra delar af Europa har man funnit etl Btorl antal stenyxor med skaft-

hål (Evans, "Stone implements", -iii. 164- 191); men utom Europa synas de hafva
I

i hög grad sällsynta, äfven i sådana länder der kon-icn atl borra i -ten icke

var okänd. Bland de många i Nordamerika funna stei i hafva endast några
lial för skaftet (Evans' anf. arb. -al. L93; Jones, "Antiquities of the Southern

Indian-", sid. 282, pl. L3).
1

Nilsson,
-

låldern", fig. 134; Worsaae, "Nord. Oldsager", fig. ."><»: och (dansk)
'Ant. Tidskr." 1858 60, Bid. l'77. Jfr Ev: ris, "Stone implementB", sid. L69 171.
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vapen; den eleganta formen, den fina slipningen och eggens ringa
bredd tala nämligen för, att många af dem varit afsedda mera för kri-

garen eller höfdingen än för arbetaren. Tväryxorna hafva af många be-

traktats såsom jordhackor. Denna användning, hvilken synes hafva en viss

sannolikhet för sig, kan emellertid lika litet bevisas som dessa redskaps
förekomst redan under stenåldern; de kunna nämligen tillhöra brons-

åldern.

Man har anmärkt, att hålen å stenyxorna ofta äro mycket mindre

än yxornas tyngd synes fordra. 1

Originalet till Atl. 35, den största

yxa af detta slag som finnes i Nationalmuseum, är 11,8 tum långt
och väger 6 & 63 ort; dess hål har likväl endast 0,9 tums diame-

ter. Stundom äro dock hålen jemförelsevis mycket större. Att dessa

yxor verkligen varit mycket och på allvar använda, se vi emeller-

tid både deraf, att de ofta äro nästan utnötta (fig. 58). och deraf att

så många af dem sprungit sönder i hålet. Fig. 60 visar en sådan yxa,
i hvilken ett nytt hål är borradt under det ursprungliga, som gått sönder.

I kjökkenmöddingar, torfmossar och på dylika för organiska ämnens

bevarande gynnsamma ställen har man äfven funnit nere yxor af ben

och horn med hål för skaftet; några hafva varit begagnade som rät-

yxor,'
2 andra som tväryxor

3 eller hackor. 4 Att icke alla yxor af ben

och horn höra till stenåldern, visas emellertid deraf, att man i en graf-

hög i Nörre-Jylland funnit en med concentriska kretsar och zigzaglinier

prydd rätyxa af horn 5 tillsammans med ett bronsspänne.
Då man med skäl kan antaga, att de i jorden hos oss funna sten-

yxorna i allmänhet varit använda till samma ändamål som de yxor se-

nare tiders stenåldersfolk begagnat, kan det vara upplysande att se

följande redogörelse för det bruk, som invånarne på Nya Zeeland göra,

eller gjort, af sina stenyxor.
6 "Med dem fällas träd och urhålkas

kanoter; med dem tillhugga de stolparne för hyddorna och skaffa

sig bränsle; med dem gräfva de upp rötter och döda djur till föda;

med dem skrapa de köttet från benen på de djur som ätas; och

med dem utföras många andra i det dagliga lifvet förekommande

1

Evans, "Stone implements", sid. 194.
2 Worsaae, "Nord. Oldsager", fig. 45 (af hvalfiskben), 40—48 (hjorthorn); Madsen,

"Steenaldcren", pl. 25 fig. 2— 4.

Atl. 43; Madsen, "Steenalderen", pl. 25 fig. 1 (f. i Skåne); Nilsson, "Stenåldern",

fig. 135 (af elghorn). En liknande tväryxa af horn, funnen i en till den "arktiska

stenåldern" (se nedan) hörande "kjökkenmödding" vid Trondhjemsfjorden, är af-
' bildad sid. 104 i Norska Fornrninnes-föreningens årsberättelse för 1871 .

4 Hackor af horn begagnades under stenåldern, såsom vi sid. 56 sett, äfven af arbe-

tarne i de engelska flintgrufvorna.
5 Afbildad i (dansk) "Ant. Tidskr." 1852—54, sid. 9. Yxan låg "i den nedersta af

fem små grafkistor, alldeles .täckt med fin sand och utan spår af andra föremål.

De öfriga kistorna imiehöllo endast brända menniskoben".— Afven den fig. 46 i

Worsaae's "Nord. Oldsager" afbildade hjorthornsyxan är prydd med små concen-
triska kretsar.

6 D:r Lindsay i "Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland", vol. V sid.

327; Evans, "Stone implements", sid. 153.
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arbeten. Men i krigstider begagnas de äfven såsom vapen.'" Låtom

oss tillägga, att de åtminstone i vissa europeiska länder, t. ex. Schweiz,
der något åkerbruk redan under stenåldern idkades, utan tvifvel äfven

användes såsom åkerbruksredskap; samt att de, såsom vi redan (sid. 56)

sett, begagnats som hackor vid de äldsta gruiärbeten i Europa, i de

engelska flintgrufvorna.

Det kan visserligen för oss, som äro vane vid yxor af stål, synas
nästan omöjligt att med en stenyxa fälla träd och urhålka stammarne

till hatar. Eggen pä en väl slipad flintyxa torde dock nästan kunna,

så länge hon är ny och oskadad, täfla i skärpa med den pä vara van-

liga arbetsyxor. Flintyxans egg är likväl underlägsen derigenom, att

hon lättare blir slö och lättare springer sönder. För att förminska

olägenheten häraf hafva väl stenålderns nordbor användt samma hjelp-
medel som indianerrie i Nordamerika, h vilka genom pålagda glöd först

kola den del af trädet, som skall huggas bort. l

Att man med yxor och mejslar af sten verkligen kan bearbeta

trä och äfven hårdare . ämnen, såsom ben och horn, bevisas emellertid

icke blott af erfarenheten från senare tiders stenåldersfolk; äfven från

Europas stenålder hafva många prof på de med sådana verktyg ut-

förda arbetena bibehållit sig. i trots af de årtusenden, som sedan denna

tid förflutit. Ruinerna efter de schweiziska palbvggnaderna äro de

mest storartade bland dessa prof. Der har man funnit pålar i hundra-

tusental och dessutom en stor mängd olikartade arbeten af trä och

horn, såsom båtar (fig. 93), skaft till yxor och mejslar (fig. 39, 47, 51),

bågar (fig. 87), klubbor, kärl, slefvar (fig. 100— 102). m. m.

I Sverige har man visserligen ännu icke funnit arbeten af trä från

stenåldern, men ett icke obetydligt antal ganska väl gjorda saker af

ben, horn och bernsten visar, huru man med de i våra ögon simpla

stenverktygen kan åstadkomma rätt goda arbeten. Såsom prof härpå
kunna vi t. ex. anföra bennålame med små hål och stundom med stora

tunna, skiilörmiga hufVuden, prylarne, harpunspetsame, metkrokarne

m. m. af ben, bernstensperlorna
2

,
samt den Atl. 43 afbildade yxan af

horn med inristade djurfigurer (jfr fig. L03 här nedan).

Om boningarnas beskaffenhet under den yngre stenåldern i Skan-

dinavien vet man visserligen intet med visshet, men sannolikt voro

de antingen skinntält, liknande lapparnes kåtor, »dier jordkulor eller,

i bästa fall. simpla träkojor. Lemningarna af pålbyggnaderna i Schweiz

visa. att boningarna der under nämnda tid varit sådana träkojor.

1

Schoolcraft, "Indian Tribes", vol. l. rid. 7.1. Evans, "Stone implementa", rid.

153 not.
1 Ail. :,:;. 54, 7"> 92, samt fig. 7'_' 77 här nedan.

Mbnteliiu, $w I tid ''
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Någon upplysning om de nordiska stenåldersboningarnas form

kunna vi möjligen få af följande märkliga förhållande. -

Professor Nilsson fäster redan i första upplagan af sitt verk om

stenåldern 1

uppmärksamheten på, den stora likhet i form, som finnes

mellan eskimåernas vinterboningar och de under namn af "gånggrifter"

*kända errafvar från Sveriges stenålder, hvilka vi snart skola närmare

beskrifva.

Kapten Graah, som för fyratio år sedan gjorde en resa utefter

Grönlands östkust, ger följande skildring af ett grönländskt vinterhus. 2

"Huset utgör en aflång fyrkant. Dess storlek är mycket olika efter

antalet af de familjer, som bo tillsammans. De största husen är unge-

fär 60 fot långa och 14—16 fot breda. Murarne äro —8 fot höga,

uppförda af sten och jordtorfvor.
3 Golfvet är vanligen belagdt med

flata stenar. Det platta taket består af bjelkar af driftimmer, som

räcka från den ena muren till den andra. På dessa bjelkar läggas

mindre timmer kors och tvärs, jemte ljung och enris, samt öfverst

grästorfvor och ett tjockt jordlag. Midt på den åt solsidan (söder eller

öster) vqttande långväggen är dörren, till hvilken leder en 20—30 fot

lång, betäckt,
4 stundom något böjd gång, som är 2,5

—3 fot bred och

så låg, att man vanligen måste krypa igenom den. Sjelfva stugan är

högre, men dock ej mer än 5 eller 6 fot från golfvet till taket. Ut-

med väggarne, der husets folk plägar sitta och ligga, äro bänkar an-

bragta, och rummet är der ofta genom nedhängande hudar indeladt i

små celler, liksom spiltorna i ett stall."

Åfven de af snö och is bygda kojor, med hvilka grönländarne

under vintern ofta måste nöja sig, hafva den form som vi nu be-

skrifvit. 5

Fig. 61 visar planritningen af en liknande stuga, en af de s. k. "gam-

nier", som haf-lapparne i norska Finnmarken bebo. 6 Största höjden i den

här afbildade gammen var 6 fot (nära F), bredden 14 fot och hela längden

30 fot. A är den yttre dörren; B gången, som var 3 fot hög, 6 fot

bred och 12 fot lång; C inre dörren, som leder in till stugan D; K
eldstaden, bildad af några få stora, på marken lagda stenar; Fen öpp-

1 "Stenåldern", l:a uppl., 3:dje kap.; jfr 2:dra uppl., sid. 110 följ. A pl. C ses dels

planritningen af en svensk gånggrift (fig. I). dels en dermed nästan alldeles öfver-

ensstämmande plan af ett eskirnåiskt vinterhus (lig. VI).
2

Graah, "Undersögelses-Keise till Öst-Kysten af Grönland" (Kbhvn. 1832). sid. 49;

Nilsson, "Stenåldern", 2:dra uppl., sid. 114. Jfr Fries, "Grönland, dess natur och

innevånare" (Upsala. 1872), sid. 78, der gången säges vara "20 å 30 steg lång".
3 Andra grönländska hus hafva väggar af endast sten, stundom af stora, på kant

resta stenhällar, hvilka passa väl intill hvarandra. "Nord. Tidskr. f. Oldkynd.", 2

>id. 333; jfr Nilsson, "Stenåldern", 2:dra uppl., sid. 115. not.
4

Gången är stundom täckt med flata stenar: Nilsson, anf. arb., sid. 116, efter Sco-

resby, "Tagebuch ciner Rcise auf der Wallfischfang", sid. 234.
5

Nilsson, "Stenåldern", 2:dra uppl., sid. 116 och 123, pl. 8 fig. 199: Wood, "The
natural history of Man", 2 sid. 699 och fig. å sid. 700.

B Efter Brooke, "A winter in Lapland and Sweden" (London. 1827). sid. 318. Jfr

Lubbcek. "Pre-historic tinies". 3:dje uppl.. sid. 132.



BONINGAR. s;s

ning i taket för att släppa ut röken; GG sofplatser; samt // en för

fåren och getterna afstängd del af stugan.
1

Gängen (B) tjenar till att

utestänga den yttre luften ocli till förvaringsrum för allehanda husge-
råd. Mr. Brooke anmärker, att detta slags boningar, bygda al' trä och

tiiekta af torfvor, hvilket ger dem utseende af små kullar, äro vida lämp-

ligare för klimatet än de norska nybyggarnes hus.

Om vi jemföra dessa skildringar af polarfolkens bostäder med den

här nedan (sid. 111 följ.) lemnade beskrifningen a "gånggrifterna", sa

måste vi erkänna, att likheten emellan dessa till så olika tider hörande

byggnader är omisskännelig, och då denna byggnadsform med sin langa,

laga gång är lika olämplig för grafvar,
— i synnerhet på en tid da

liken begrofvos obrända, — som den är lämplig for boningar i ett kallt

B

Tig. til. Plan af en lapsk stuga vid Komagfjord i norska

FimvmarTten, nära Ha/m/merfest.

klimat, samt då man vet. att många folk inrättat a t sina döda boningar.

som i hufvudsaken liknat de lefvandes hemvist,
2 så torde man icke

misstaga sig, om man i likhet med professor Nilsson anser, att gång-

grifterna äro bygda efter mönstret af sådana boningar som de nyss be-

skrilha eskimåhusen och gammerna. Härvid fa vi emellertid icke för-

bise den möjligheten, att brukel att bygga gånggrifter kan hafva följt

stenålderns nordbor hit från något annat land. der de förut bott.

1'ndei- det att vi således kunna med skäl anse. att gånggrifterna haft

till förebild boningshus,
— dessa må hafva legat inom eller utom Skan-

dinavien,
— torde vi deremoi icke kunna lika lätt antaga professor

Nilssons åsigt, att en del af de så kallade gånggrifterna icke varit

grafvar utan bostäder. 3 Vi våga visserligen icke förneka möjligln

'

I Diibena "Lappland och lapparne" (sid. 128) lemnas äfven en beskrifning på de
iin!'r-k;i baf-lappa immer. "De äro ofta runda och b då genom si täck-

ning en visa likhet med \råra ätt Fenster finnas ej; dagsljuset inslåppes
endast genom rököppningen, hvilken, då elden äT Bläckt, om dagen äi betäckl med
etl öfver en min atspändt, tunt, genomskinligt skinn."

- Be t. ex. Nilsson, "Stenåldern", 2:dra appl., Bid. 126.
:l

Nilsson, "Stenåldern", l rata appl., 3:dje kap., Bid, 13 följ. ; 2:drauppl., Bid. 118
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af att några bland dessa uråldriga fornlemningar tjenat till boningar,

men de af professor Nilsson såsom bevis för denna åsigt anförda skä-

len kunna väl icke anses fullt afgörande.
x Såsom de vigtigaste känne-

tecknen på "gångstugorna" till skilnad från "gånggrifterna" uppgifver

prof. Nilsson lemningar af eldstäder, samt frånvaron af takhällar och

menniskoben. Att inga menniskoben nu finnas i en sådan fornlem-

ning, kan ej gerna betraktas som bevis för, att några lik aldrig blifvit

nedlagda der, ty under de årtusenden, som förflutit sedan dessa bygg-
nader uppfördes, hafva benen hunnit förstöras, helst den skyddande

jordbetäckningen vanligen icke är särdeles tjock. Och frånvaron af

takstenar på en sådan kammare kan visserligen bero derpå, att taket

en gång bestått af eller hvilat på stockar; men erfarenheten har visat,

att detta förhållande äfven kan, åtminstone i de flesta fall, förklaras

dcrmed att takstenar en gång funnits, men blifvit borttagna för att an-

vändas i nyare tiders byggnadsföretag. Svårare synes det vara att

förklara tillvaron af kol i kammaren och de andra spår af eld, som ej

sällan anmärkts vid undersökningar i dessa fornminnen. 2 Prof. Nilsson

ser häri lemningar efter eldstäder; men då man äfven i grafvar från

denna tid bland menniskobenen ofta påträffar kol och andra spår af

eld, så torde vi icke kunna af den ofullständiga redogörelsen för ko-

lens förekomst i "gångstugorna" med säkerhet afgöra, huruvida der

verkligen varit en eldstad eller icke.

Det i detta afseende märkligaste fynd jag känner är det, som

d:r Wibel år 1868 gjorde vid undersökningen af en grafhög, benämnd

Denghoog, på ön Sild vid Slesvigs vestkust. 3 Denna hög inneslöt en

gånggrift med en oval kammare af 17 svenska fots längd och 10 fots

bredd, samt en åt söder ledande gång af 20 fots längd, 4,5 fots bredd,

men endast 3,4 fots höjd. Mellanrummen mellan de stora, på insidan

släta stenblock, som bildade väggarne och taket, voro så väl tätade

med småsten och lera, att så godt som ingen jord inträngt i kammaren,
hvars ursprungliga jordgolf

4 således var nästan alldeles obetäckt. Af-

ståndet mellan golf och tak, d. v. s. kammarens höjd, var vid östra

ändan 5 fot och vid den vestra 6,4 fot. Östra delen af kammaren var

afskild genom en rad af fem långa, flata stenar, som höjde sig nära en

fot öfver golfvet; den sålunda afstängda platsen, hvars botten bestod

af flata stenar och ett lager derpå hvilande små stenskärfvor, anses af

Wibel hafva varit en eldstad, emedan han här fann en mängd kol, mer
än på andra ställen i kammaren, emedan de här liggande småstenarne

voro brända och buro andra tydliga märken att hafva varit utsatta för

1 Se härom Worsaac i "Annaler f. nord. Oldk." 1844—45, sid. 207 följ.
2 Nilsson. "Stenåldern'

-

,
2:dra uppl., sid. 120, 121, 124 .Finn Magnusen, "Eunamoog

Runerne". sid. 520 (sol på väggen i en gånggrift vid Ullerup i Jylland).
3 Wibel, "Der Gangbau des Denghoogs auf Sylt" (se här ofvan sid. <ill not. :?).
4

Gångens, men ej kammarens golf, bestod af flata stenar.
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eld, samt emedan de närmaste takstenarne och ett bredvid "eldstaden"

funnet lerkärl voro sotiga. Dels synliga på golfvet, dels dolda under

dess yta, lågo i kammaren dessutom obrända ben af ett menniskoske-

lett, en tand af oxe eller ko (låg på "eldstaden"), fem yxor och mejs-
lar af Hinta, åtskilliga llintspånor (knifvar), en rund genomborrad sten-

skifva (lik Ati. 8), sju bernstensperlor, samt en mängd bitar af åtmin-

stone 24 olika lerkärl. I gängen fanns intet anmärkningsvärdt. Mennisko-

benen visa väl, att kammaren varit begagnad som graf, men Wibel

anser, att den egentligen varit en boning, såsom bevis hvarföre han

hulVudsakligen anför "eldstadens" tillvaro. Härvid måste vi dock fästa

uppmärksamheten derpå, att gånggriftcn var betäckt med ett lager
småsten och derpå hvilande sand och jord, tillsammans af nära 6 fots

näktighet vid högens midt. Man ser icke af Wibels framställning,
huruvida han antager, att denna betäckning fanns redan, då kammaren
skulle hafva varit begagnad till boning, och han visar icke, huru röken

från eldstaden i det fallet kunnat slippa ut.

Så länge vi icke hafva fierc med samma omsorg undersökta gång-

grifter med sådana "eldstäder" som den i Denghoog, torde man emel-

lertid icke kunna med säkerhet afgöra, huruvida några af dessa forn-

lemningar en gång varit boningar.
Wibels åsigt, att alla "gångbyggnader" ursprungligen varit bonin-

gar och först i andra hand begagnats till grafvar, torde i alla händelser

böra anses vara förhastad. Man har väl anfört, att eskimåerne någon

gång använt (öfvergifha) . boningshus till grafvar;
1 men jag vet icke,

om man härvid tillräckligt utredt, huruvida dessa grafvar verkligen en

gäng varit bostäder, eller om de endast äro bygda i likhet med bonings-
husen. Och afgörande bevis för Wibels sist anförda åsigt, i sådan

allmänhet, både saknas och torde vara svåra att erhålla.

Säkra, om ock oansenliga, lemningar efter stenålderns bostäder,

äro emellertid kjökkenmöddingarna med de i dem talrikt förekommande
eldstäderna (sid. 40). Dylika enkla eldstäder, bildade af löst hoplagda,

genom eldens åverkan nu sköra stenar och betäckta med kol och aska, har

man äfven funnit på flere ställen i södra Sverige, och det under förhallan-

den som visa, att de tillhöra den yngre stenåldern. Till denna tid hyra
t. ex. troligen lemningarna af ett stort antal eldstäder, som d:i Ilildc-

brand för några år sedan anträffade ä hafsstranden vid Hafäng i Skåne

rundtorn kring en stendös, på ett fält der en otalig mängd llintskärfvor

visar, att tillverkning af flintsaker i stor skala egt rum (sid. 55).-

1

Nilsson, "Stenåldern", 2:dra nppL, sid. 116 och L29. "Annual report . of the
Smithsonian Institution for the year L862", sid. 326, '.vil.

' "Ant. tidskr. i". Sv.". :; sid. LO. Jfr "Hallanda fornm.-för:s årsskrift", rid 146 (Ske-
dala nära Halmstad), och "Årböger f. Qord. oidk." 1868, rid. 89 (Magleö, norr
om Sorö).
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Men i Nordens kalla klimat — under stenåldern möjligen ännu

kallare än nu — behöfver menniskan icke blott tak öfver hnfvudet till

nödtorftigt skydd emot väder och vind, ett 'skydd som i varmare län-

der kan vara tillräckligt. Här behöfver hon äfven kläder, för att skydda

sig mot kölden. Det är mer än sannolikt, att kläderna nnder den äldre

stenåldern i Norden uteslutande voro gjorda af skinn och hudar, och

att nästan detsamma gäller äfven om en stor del af den yngre sten-

åldern, liksom om vår tids polarfolk, lappar och eskimåer. Mot sten-

ålderns slut hafva deremot möjligen väfda tyger af ylle börjat använ-

das. Man har visserligen ännu icke hos oss funnit lemningar af några

sådana tyger, men man vet, att fåret fanns här som husdjur under sten-

ålderns sista tid, och de i så många afseenden märkliga och äfven

för våra förhållanden upplysande fynden i de schweiziska pålbyggnaderna
hafvå ådagalagt, att under stenåldern i Schweiz icke blott väfda tyger

voro kända, utan att till och med linet då odlades der. x Man har

nämligen bland ruinerna efter dessa byggnader funnit en mängd obe-

redt lin, hvilket måste antagas hafva vuxit i närheten, emedan man icke

kan tänka sig, att det i sådant tillstånd blifvit fördt öfver Alperna.
Bland de redskap, som under stenåldern be-

gagnades vid förfärdigandet af kläder, kunna vi

i synnerhet märka skrapor af flinta, för att ren-

göra och bereda hudarnc, prylar och nålar af

ben, samt ett slags kamlika benredskap (fig. 62),

hvilka troligen varit, liksom dylika hos eski-

måerne, använda till att klyfva de senor, med
hvilka man skulle sy.

2

Skraporna, gjorda af stora breda flintspånor,

äro på undersidan flata och på öfversidan mer

eller mindre kullriga, samt hafva en rundad, ge-

nom små hugg bildad egg. De flesta äro korta,

vanligen nästan runda (Atl. 69) och hafva sanno-

likt varit insatta i skaft af trä eller ben. Några

(Atl. 70)
3 äro längre och hafva ett slags hand-

tag af flinta, i samma stycke som bladet; dessa

likna till formen ganska mycket våra skedar.

Fig. 63 visar en dylik skedformig skrapa af flinta

frän södra Frankrike; den är dock icke så om-

sorgsfullt gjord som de i Norden funna.

Fif/. 62. Redskap af ben,
/'. i en dansk kjökken-

mödding. %
Keller, "Pfahlbauten", 4:ter Bericht, sid. 14 följ., pl. 3 och 4 : och 5:ter Ber., sid.

41, pl. 11. — I Norden har man icke funnit spår af linets begagnande förr än mot
bronsålderns slut.

Madsen, "Steenalderen". pl. 2 fig. 1- 4; jfr' texten, sid. 6. Om det sätt hvarpå lap-

parne och eskimåerne af renens senor göra de trådar, med hvilka de sy, se "Beliquiae

aquitanic:v". sid. 131, 132. Jfr Wood/"Natural hist. of Man", 1 s. 24 (kaffrerne).
Andra äro afbildade i "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", fig. 16 å sid. 7,

samt i Madsens "Steenalderen", pl. 24 fig. 9— 11. Den största som St. M. eger är

.".:; tum lång med 2,3 tums största bredd: den är funnen vid Barsebäck (N:o 2918).
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Att dessa redskap verkligen varit använda vid rengöringen af de

till kläder, tält o. dyl. afsedda skinnen, visas deraf att eskimaerne till

samma andarna! begagnat alldeles liknande skrapor.
1 En eskimå-skrapa

Fig. 63 a. Flintskrapa, /'. /'

södra Frankrike. ", .

Fiff. 63 b. Undre sidan af skrå-

pan fy. 63 a.

I'if/. 64. Skrapa af sten från Nordamerika; modern. Har varit fastad i

ett ha ndtag af fossilt elfenben.
'

,.

af sten med handtag af fossilt elfenben ses
fig. 65,

2 och fig.
(il visar en

dylik skrapa uttagen ur skaftet.

1

Nilsson, "Stenåldern", 2:dra appl., sid. 175; Lubbock, "Pre-hifltoric fcimes", S:dje

irppl., sid. 507 (jfr fi'_
r

. 214å sid. 501); "Reliquise aqaitanicse", rid. 13; Evans, "Btone

Lmplements", sid. 268 följ.; Wood, "Natural history of Man". 2 rid. 699.
1 En dylik eskimå-skrapa af sten, fi hvars träskaft fördjupningar finnas för tummen

och två andra fingrar, är afbiMad Bid. 548 i Stevena' "Flint chips".
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Sådana skrapor af ilinta äro i stor mängd funna icke blott i Nor-

den utan äfven i nästan alla andra europeiska länder. 1 De hafva, så-

som vi redan (sid. 43) nämnt och såsom man kunde vänta, varit i bruk

både under den äldre och den yngre stenåldern. 2 Deras egg bär ej

sällan märken efter ett flitigt begagnande. Evans anmärker emellertid,

i det han fäster uppmärksamheten härpå, att en del af dessa verktyg
sannolikt äfVen varit använda till andra ändamål än skinnskrapning.

Dylika redskap lära nämligen af senare tiders stenåldersfolk hafva

begagnats som ett slags hyfvel vid linskrapandet af bågar och andra

arbeten af trä. 3

Fig. 65 a. Skrapa af .sten med handtag af fossilt elfenben, begagnad
af eskimåerne i Nordamerika. l

/2 .

Fig. 65 b. Skrapan fig. 65 a sedd från .sidan.

Deremot vet man, att äfven andra verktyg än sådana som de nu

omtalade flintskraporna varit använda vid hudarnes rengöring och be-

redande. 4 I Nordamerika hafva härtill begagnats dels mejselliknande

redskap af ben, dels ett slags stenyxor med trubbig egg.
5

1 Evans. "Stone implements'', sid. 279. Flere från England äro afbildade der sid.

270—277.
2 Sådana flintskrapor från den äldre stenåldern i Frankrike ock England ses t. ex. i

"Reliquias aquitanicae", A pl. VII, i Evans' "Stone implements", sid. 454, 470 m. fl.

Och i fynd från vår yngre stenålder äro de icke sällsynta; tre hittades i den 1803

undersökta gånggriften vid Luttra ("Ant. tidskr. f. Sv.", 1 sid. 261).
3 Evans. "Stone implements", sid. 209, 279 och följ. --'Några af de i Europa funna

flintorna af ungefär samma form som de nu omtalade skraporna hafva troligen
varit använda till elddon, möjligen äfven i nyare tid (Evans, anf. arb.. sid. 281, 283).

4 Om de "halfmånformiga" flintverktygen, se här ofvan sid. 67.
5

Stevens, "Flint chips", sid. 549.
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P

Redan under den äldre stenåldern hade man; såsom llere fynd i

de franska grottorna bevisa, ganska fina synålar af ben ined ett öga upp-
till, liksom a de nu brukliga (lig. 66—70).

l

Dylika, ehuru något gröfre,
bennålar användes i Grönland ännu i början af detta århundrade. Sir

John Ross säger (år 1MJI) om de grönländska qvinnorna, att "de sy med
nålar af elfenben 2 och trådar af skälens senor; sömmarne äro så

nätta, att de knapt märkas". 3
I en gånggrift vid

Borreby på Sjaelland har man funnit en synål af

ben (fig. 71), hvilken dock icke såsom de nyss-
nämnda har ett rundt öga vid öfre ändan, utan

ett aflångt öga nära midten; hon liknar mycket
de i bronsålderns grafvar funna synålar af brons,

om hvilka vi i det följande få tillfälle att tala.

Äfven i svenska gånggrifter halva llere ben-

nålar hittats (Atl. 75—81),
4 men de äro för stora

och grofva för att kunna begagnas som synålar;

några af dem äro dessutom böjda vid spetsen och

halva större eller mindre, genomborrade hufvuden,
som upptill äro flata. Huru de varit använda, torde

vara svårt att afgöra.

Till sömnad, hvilken såsom vi nämnt troligen

nästan uteslutande skedde i läder, begagnades vä]

deremot mest, om icke alltid, prylar af ben (lig.

72) ;

5 mecl dessa borrades i lädret de hål, ge-
nom hvilka tråden skulle trädas. Vi få af det

följande .se, att sylar af brons under bronsåldern

användes till samma ändamål, under det att man
vid sömnad i ylletyg troligen begagnade de nyss- •/''.'/• 66 70. Synålar

nämnda bronssynålarne af samma form som vår Ö&^/.^S
fig. 71. Man skulle då kunna fråga, om icke äfven rike. '/,.

originalet till sistnämnda figur, hvilket torde vara mindre lämpligt för

sömnad i läder och skinn, just varit afsedt för ylletyger, och såled* :e

om icke dess förekomst i en till var stenålder hörande graf kan be-

66

69

67 08

'

"Reliquiae aquitanicaB", B pl. XVII fig. 7 20. En dylik, till samma tid hörande, ben-
nål från Kentfs Cavern i England ar afbildad sid. 161 i Evans' "Stone implements".

2
Antingen fossilt elfenben eller valrosstand.

3
Ross, "Voyage of discovery", I sid. I7i'. En bennål från Grönland, lik var

fig. 70,
men icke alldeles rak, är afbildad sid. L30 i "Reliquise aquitanicse", der äfven (sid.
1l'7 följ.) är intagen en intressant uppsats af Lartet "Om begagnandet af Bynålar
i forna tider".

4 Se äfven Werners "Antiqvariska berättelser", I
pl. 2 fig. 28 (från en hällkista a

Kantens egor invid Falköping). Dylika Dalar, från danska gånggrifter, -. -
i Mad-

"Steenalderen", pl. 17 fig. I 9, ich i "Årböger" 1866, pl. :!
fig, 7 9.

Andra sidan af denna pryl ses fig. 2 a
pl. 23 i L:sta delen af "Ant. tidskr. f. Sv.".

Jfr äfven Werner, "Antiqvariska berättelser", I

pl. 2 fig. L 7 (från en hällkista å Kan-
tens egor invid Falköping), och II

pl. l'
fig. 7 och 30 dian en gånggrift nar;-,

Falköping); samt Madsen, "Steenalderen", pl. 16 fig. 9 -'-ii n> (funna i en gång-
grift vid Stejrc |ia Möcii;.
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traktas som en antydan om att andra kläder än de af skinn ej varit

alldeles okända under nämnda period.
I sammanhang härmed torde det emellertid förtjena anmärkas, att

sä vidt jag vet, hittills aldrig i fynd från vår stenålder några "sländ-

trissor" förekommit, hvilket dock icke kan anföras som bevis mot

ylletygers användning under denna tid, emedan samma förhållande

äfven iakttagits i fynden från vår bronsålder, under hvilken period,
såsom flere fynd visat, ylletyger ej voro sällsynta.

Redan fynden från vestra Europas äldre

stenålder innehöllo en mängd prydnader af

genomborrade tänder, snäckor o. dyl.
* Äfven

i grafvarne från Nordens stenålder har man
funnit åtskilliga genomborrade tänder af

björn, varg, hund och andra djur (A ti. 89

och 90).
'

2 De stora skogsdjurens tänder buros

väl icke blott såsom prydnader, utan äfven

såsom amuletter eller segertecken, såsom

ärofulla minnen från en strid, hvilken för

stenålderns folk var förenad med större fara

än för våra med goda vapen utrustade jä-

gare. Bruket att bära djurtänder som pryd-
nader var allmänt under stenåldern,

3 men
har också förekommit i senare tider. I liff-

ländska grafvar från jernåldern har man
funnit sådana prydnader,

4 och den berömda
Fig. 71. Synål Fig. 72. Pryl af

l J

af ben, från en ben frånengång- tyske natur!orskaren professor Virchow,
gånggrift pä griftiVestergöt- mötte för några år sedan under en bero-s-
Stieelland. '/.. land. Nära 2

/,. .

° °

vandring i lyrolen en vmgardsvaktare, som

hade en hufvudprydnad af tuppfjädrar och räfsvansar och på bröstet bal-

ett smycke af vildsvinständer. 5

-Det är dock möjligt, att några af de större bland dessa tänder varit

använda till annat än prydnader eller amuletter, t. ex. till att jemna
sömmarne, i stället för att dessa nu "pressas".

6

1

"'Eeliquiie aquitanicse", B pl. V och XI (halsband af snäckor).
2 Se äfven Werner, "Antiqvariska berättelser", I pl. 2 fig. 3 7 och 22 (frän stcn-

åldersgrafvar i Vestergötland), och II pl. 2 fig. 2, 3, 27 och pl. 3 fig. 23 (från en

gånggrift nära Falköping) : Madsen. "'Steenalderen". pl. 2 fig. 10 (från kjökken-
rnöddingen vid Meilgård) ; Worsaae, "'Nord. Oldsager", fig. 84.

3
Keller, '"Pfahlbauten", lrter Bericht, pl. 3 fig. 32; 2:ter Ber., sid. 127 m. m.

;
Linden-

schmit, "Heidn. Altcrth." II. haft.. 8 pl. 1 fig. 9 (ett halsband af 38 tänder, f.

vid ett qvinnolik i en gånggrift vid Langen-Eichstätt i Sachsen); Schoolcraft, ''In-

dian Tribes". 1 pl. 25 tig. 26-28.
4 Kvuse. "Necrolivonica", pl. 15 och 16. En på en bronskedja hängande vargtand,

funnen i en estländsk graf, är afbildad pl. 5 fig. 1(> i
"
Verhandl. der gelehrten est-

nischen Gesellschaft zu Dorpat", 6:ter Band.
5 "Zeitschrift fur Ethnologie", 3 sid. 53 (i Antropol. sällsk:s förhand!.). Jfr Wood, "Na-

tural lust. of Alan"'. 1 sid. 32 (kaffrerne) och 2 sid. 7(52 (tänder och klor: Indien).
,; Jfr Engelhardt, "Vimose Fundef. pl. 1 fig. 19.
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I grafvarne från vår stenålder har man emellertid äfven funnit åt-

skilliga undfå prydnader, såsom hängsmycken af ben (Atl. K2)
1

,
samt

perlor af ben och framför allt af bernsten, hvarpå nordborne egde rik-

lig tillgång, men som de flesta andra folk, äfven långt efter stenålderns

slut, endast mot stora summor kunde erhålla. Deremot synas glas-

pcrlor och prydnader af guld hafva varit alldeles okända i Norden

under hela stenåldern. Man har visserligen för några år sedan i en

gånggrift vid Enslcv i Jylland funnit en liten perla af guldtråd; men
denna perla låg jemte en bronxnål vid ett skelett öfverst i grafkam-
maren och kan således tillhöra tiden efter den egentliga sterfålderns slut. 2

73. '

,.

76. </,.

74.
'/,. 76 //. V2

-

I- u/. 73— "". Bemstensperlor från gånggrifter i Vestergötland. Ftg. ;r

liar gått sönder, och båda halfvorna sedan blifvit ihopbundna
med tillhjelp af de n figuren synliga hålen.

Bernsten fanns, och finnes ännu, icke blott på de preussiska och

danska kusterna utan äfven på de skånska. 1 Socknen RafTunda på
Skånes östkust, söder om Kristianstad, har t. ex. sitt namn just af den

skånsk-danska benämningen pä bcrnsten. rav. Af talrika fynd se vi

också, att hörnstenen redan under stenåldern i stor skala användes till

prydnader, vanligen genomborrade och burna såsom perlor. Atl. SI

visar en af de under stenåldern vanligaste formerna af bernstqrnsperlor;

perlor af denna form hafva deremot nästan aldrig blifvit anträffade i

fynd från senare tider.

[ svenska lirafvar frän stenåldern hittas bemstensperlor ofta i granska

stoit antal; och det icke blott i Skåne, utan äfven i Vestergötland, dit

bernstenen måste hafva blifvit förd den da temligen Långa vägren frän

Skåne. 1 en gånggrift helt nära Falköping hittades t. ex. år 1868 öfver

Ett dylikt, Eunne1 i en hällkista rid Ranten, ses i Werners "Antiqv. berättelser", I

pl. 2 fig. lii (nu i st. M.. N:n (sin): i dessa ringar hafva troligen bernstensbitar
varit infattade.

'

"Årböger t. nord. Oldk." L866, sid. 210. Om begrafningar änder bronsåldern i

1 1 :ir Eran stx oåldern, se har nedan,
1

I södra Salland hittas någon gäng, ehuru sällan, aativ bernsten (enligt meddelande
af hr ryttmästaren I', von Muller).
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tvåhundra bernstensperlor, af hvilka några ses lig. 73, 74, 76, 77 a föreg.

sida. l Afven i en år 1872 undersökt gånggrift vid Karleby kyrka i

Vestergötland hittades "ett större antal bernstensperlor" (fig. 75).
2 Och vid

Dverstorp i Dimbo socken, Vestergötland, har man (troligen icke i

någon graf) funnit 19 stora och ovanligt väl bibehållna bernstensperlor
samt en flintknif (St. M. 3115); en af dessa perlor är originalet till Ati.

84. I en torfmosse vid Bodarp i Skytts härad, Skåne, hittades år 1840

ett stort antal bernstensperlor.
3

Fig. 78. Smycke af bemstén, ./'.
rid Lotten, i Jylland.

i

/1 .

I Danmark har man gjort ännu mycket större fynd af sådana smyc-
ken. I en torfmosse vid Kjser i Nörre-Jylland fann man för några år

sedan 1,800 perlor m. m. af bernsten; de lågo i ett lerkärl, som stod

tio fot djupt i mossen. 4 Och vid La^sten nära Randers i samma provins

hittades år 1837 på tre fots djup i en. torfmosse icke mindre än 3,900

perlor och andra prydnader af bernsten, vägande tillsammans 20 sv.

skålpund och nedlagda i ett träkärl. 5 Af några bland de här funna

bernstensstyckena har man lyckats, på ett åtminstone i hufvudsaken

säkerligen riktigt sätt, åter hopsätta ett stort smycke (fig. 78), hvilket

mycket liknar några i England och Skotland funna halsmycken af gagat.
6

Innan vi lemna frågan om nordborncs kläder och smycken under

stenåldern torde det förtjena nämnas, att man här i Sverige änmi icke

funnit några kammar från denna period.

1 St. Al. 4032. Andra i Sverige funna bernstensperlor från stenåldern äro afbildade
i "'Iduna", 9 pl. 1 fig. 11 — 17 (f. i Åsahögen vid Qvistofta, Skåne); i Werners "Anti-

qvariska berättelser", I pl. 2 fig. 8—12, 26 och 27, samt II pl. 2 och 3 (från graf-
var i Vestergötland).

2 "Månadsbladet" 1873, sid. 13,
3 Sex af dem äro afbildade å pl. Ii N. G. Bruzelii "Beskrifning öfver fornsaker

funna i Skåne" (Lund. 1850; jfr sid. 36).
4

"Årböger" 1868, sid 104, der äfven några andra dylika, men mindre, fynd omtalas.
6 "Annaler" 1838— 39, sid. 162. Träkärlet var så skadadt, att det icke tillvaratogs.
6

Evans, "Stone implements", sid. 411 och 413.
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Som männens förnämsta prydnad betraktades väl vapnen, hvilka.

att döma af de till vår tid bevarade lemningarna, voro så präktiga och

dyrbara som kunde åstadkommas pä en tid, då metallerna voro okända.

Skoiden var troligen det enda skyddsvapnet, men anfallsvapnen voro

af nere slag: yxor och stridshammare, spjut och lansar, dolkar, bågar
och pilar, samt sannolikt älven klubbor och slungor.

Erfarenheten från nyare tiders stenåldersfolk sätter det utom

allt tvifvel, att sköldar icke voro okända för nordborne under sten-

åldern, ehuru inga lemningar af sådana frän denna tid bibehållit sig hos

oss. Orsaken härtill bör väl sökas endast deri, att dessa vapen helt

och hållet voro af trä, läder eller dylika lätt förstörda ämnen. I den

sid. 90 här ofvan omtalade, till stenålderns senare del hörande, grafVen
vid Langen-Eichstätt i Sachsen fann man dock, jemte stenyxor m. m.,

qvarlefvor af något som möjligen varit en sköld, bestående af tvä lag
tunna bräden, tillhopa en half tum tjocka, hvilka sammanhöllos med bast. '

Att ej heller klubborna och slungorna, sa vanliga hos folk pä samma

bildningsgrad som stenålderns nordbor, numera finnas i behåll, beror

väl utan tvifvel endast derpa, att äfven dessa vapen helt och hållet

varit af sådana ämnen, som icke ^erna kunnat bibehålla siff.*- I rui-

nerna efter schweiziska pålbyggnader från stenåldern, der förhållandena

i allmänhet varit särdeles gynnsamma för bevarande af träsaker, har

man också funnit några klubbor af idegran.
:i

Äfven af de öfriga vapnen hafva visserligen i allmänhet endast

de delar, som voro af sten, bibehållit sig till vara dagar, men en blick

på Bil. B visar, huru rika samlingarna äro pä yxor, spjut- och pil-spetsar

samt dolkar från stenåldern.

Någon nu märkbar skilnad mellan stridsyxor och arbetsyxor är

visserligen i de flesta fall svår att uppvisa, och i allmänhet var väl

skilnaden mellan ett vapen och ett verktyg förr vida mindre skarp än

nu
(jfr sid. (>(!). Al' de skäl, som vi sid. 80 anfört, torde man emeller-

tid böra som strids- eller parad-yxor betrakta icke blott Atl. 38—42

och 96 '.**. utan äfven fig. 56 och 57 å sid. 78 här ofvan, samt den märk-

liga, pa un Oroust i Bohuslän funna stenyxa, som är afbildad fig.
79. 4

Att sådana stenyxor begagnats äfven efter stenålderns slut. visas

af llere fynd; deremot äro meningarna delade om, huruvida några al'

de vackraste formerna, t. ex. de s. k. "båtformiga" hammarne (Atl. 96

och 97), förekommit redan under stenåldern, eller om alla sådana yxor

1

Lindenschmit, "Heidn. Altertta." II. haft 8, bilagan.
-' Om Blungor se Nilsson, ''Stenåldern", 2:dra appl., sid. '>'< och is:;, saml Lnbbock,

"Pre-historic tim.-". l:sta uppl., sid. 76 och :t7'.>.

:1 Keller. "Pfahlbauten'', 6:ter Bericht, pl: 2 ii>_'. 2 och :'. (Robenhausen).
' Den tillhör Göteborgs Museum; Be Eönffl ''Bohuslänska fornsaker Iran hednatiden",

-iil. a. Dylika yxor äro afbildade i Nilssons "Stenåldern", tit'. 136 (äfven tian

Bohuslän; samma yxa ses ock i ''Nord. Tidskr. I'. Oldkynd.", I

pl.
:'• ti'_

r
. : * <

". > . -ann i

Kemble'8 ''Horse ferales'', pl. -J fig. :;:: (Iran Holland).
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äro vnore än nämnda period. Då de flesta bland dem icke äro funna

under omständigheter som kunde gifva någon säker ledning vid be-

dömandet af deras ålder, är det visserligen svårt att säga, till hvil-

ken tid de egentligen höra. Ett par fall äro dock kända, då sådana

atenyxor äro funna tillsammans med andra fornsaker. Så anträf-

fades år 1859 vid Hvellinge Prestgård i Skåne på en fots djup i

"en nästan omärklig, af grus och

sand bestående upphöjning" en af

större och mindre rullstenar lagd

krets, inom hvilken åtta skelett

lågo i två rader, fyra i hvar rad,

med fötterna vända mot hvarandra.

Vid höö-ra armen af det största

skelettet låg en vacker "båtformig"

stenhammare; högra handens ben

lära hafva legat invid hammarens

förmultnade skaft, hvaraf en brun

strimma syntes i sanden. Nära

samma skeletts fötter stod en ler-

urna, "fyld med en svart massa".

Utom ett par vildsvinständer fanns

för öfrigt intet anmärkningsvärdt
i grafven. Lerkärlet är visserligen

likt dem som förekomma i gång-

grifterna, men emedan man hittills

funnit så få lerkärl från den äldre

bronsåldern, torde man icke kunna

endast på grund af detta kärls form

och sirater hänföra fyndet till stenåldern; helst grafvens beskaffenhet

icke i och för sig ger någon upplysning om tiden. 1

Ett fynd af en båtformig hammare tillsammans med andra forn-

saker gjordes äfven år 1830 i en grafhög å Q villa egor i Thorsås socken,

Kalmar län. I högen stod en lerurna, "innehållande brända ben och

en bit oarbetad bernsten", och kring urnan lågo i en viss ordning en

"båtformig" stenhammare, två slipade breda hålmejslar af flinta och en

yxa utan hål af trapp.
2 Om urnan verkligen innehöll brända mennisko-

Fig. ~H. Stenyxa med skaft/tål. /'. i

Bohuslän. l

/3 .

1 N. G. Bruzelius, "Svenska fornlemningar", 2 sid. 8 följ. och pl. 4. Stråle, "Gral-

kärl funna i svensk jord", sid. 150 och pl. 10 fig. 1.— I ett grustag vid Bjövkeryd
i Frillestads s:n, Blekinge, hittades 1866 en båtformig hammare, rätmejsel och 1 hål-

mejsel af flinta samt 2 yxor af trapp utan hål
;
de närmare fyndomständigheterna

äro dock okända (St. M. 3642).
— Tre båtformiga hammare äro jemte 3 breda och

2 smala hälmejslar samt 2 ''kiler'' af flinta f. i en ''lille fiirkantet, af Kampesteen
sammensat Gravkiste". på Bomholm (Köpenh. M. 3793—7, 3958— 61). Sina graf-
kistor innehålla vanligen brända ben och äro då ej äldre än bronsåldern : här nam-
nes dock intet om benen.

2 St. M. 1304: L830. 2— 6 (förut i d:r Ekmans samling).
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ben, kan man, efter allt hvad vi för närvarande känna, icke anse detta

fynd vara äldre än bronsålderns början. Vi torde emellertid böra af-

vakta flere upplysande fynd, innan vi kunna afgöra, huruvida de "'1 en-

formiga" stenhammarne egentligen tillhöra sten- eller bronsåldern. Att

nordborne redan under stenåldern kunnat utföra Bå fina arbeten, bör

icke betviflas, och att sådana väl arbetade stenyxor ined utsvängd
egg som Atl. 69 och 42 begagnades redan under stenåldern, visas af

några fynd i gånggrifter.
'

Att stenyxorna verkligen stundom användes

Bom vapen, visas bland annat af ett fynd, som
man i början af detta århundrade gjorde i en

stenkista på bottnen af ett stort stenkummel i

sydvestra Skotland. Kistan inneslöt skelettet af

en man, hvars ena arm hade genom hugget af

en stenyxa blifvit nästan alldeles skild från skuld-

ran. En bit af yxan satt ännu qvar i benet. 2

Af spjuten och lansarne finnas naturligtvis
endast spetsarne qvar. De flesta äro af flinta

(Atl. 45—51);
:{ men äfven spetsar af ben synas

hafVa varit i bruk. 4

Spjutspetsarne af flinta

hafva någon gång ända till 0,6 å O.: tums

tjocklek; deras vanliga längd är 4 ä 8 tum.

Andra äro dock mycket längre. Den längsta,

som Nationalmuseum egér, är 12,4 tum lång

(med 1,55 tums bredd)."' Och i grefve G. M.

Ilamiltons samling på Hedensberga i Vcstman-

land förvaras en dylik, nära Halmstad funnen

spjutspets, afbildad Atl. 45, som är 13 tum

(38,3 centimeter) lång.
6 Vid Grude i Stavan-

gers amt. Ndrge, har man funnit ett flintspjut af

41,9 centimeters Längd;
7 och "Oldnord. Museum 1 '

i Köpenhamn eger en sådan spjutspets af 44

centimeters längd. Det Längsta flintvapen af

detta slag. jag hittills sett omtaladt, är funnet i en graf i Tennessee.

Nordamerika. Dess Längd är "föga mindre än 22 i-n^. tum" (56,4

centimeter), men bredden endasl 1
:l

4
tum (4,5 centimeter); bada eggarne

i

-X

Fig. 80. Sågtan-
ilml spjutspets <//'

flinta. Skam .

'

'.,.

1 "Annaler l nord. Oldkynd" 1862, pl. 2 fig. 7 (Hammer på
ved Bromme" i "Sorö Akademis Skoles Program for 1872".

deren", pl. 16 ii'-
r .s (GundeBtrup i Jylland).

Lubbock. "Pre-historic times", l:sta uppl., 8id. 69.

Andra ses i Nilssons "Stenåld.", 2 :ajrppl., pl. 3 och t; jfr Ma
36 ocb 37. Om de någon gång funna pil- eller spjutspetsar™
Nilssons "Stenåldern", fig. 59; jfr pl. B fig. IV.

st. t/t. l"> l 8 : funnen i Skåne.

"Hallands fornm.-för:s årsskrift", Bid. 168.

Nicolaysen, ''Norske fomlevninger". sid. 298.

Sjsell

Jfr

dsen,
a F -k

tnd);
Madsen

Jrettestuen

enal-

"Steena

iffer. se

Ideren", pl.

aedan.
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äro sågtandade.
1 Äfven några i Sverige (unna fiintspjut hafva mer

eller mindre groft sågtandade eggar (fig. 80).-

lluru spjutspetsarne troligen varit fastade vid skaftet, ses af det

grönländska spjut med spets af sten. som är afbildadt fig: 81. En del

af de i Sverige tunna flintspetsarne hafva troligen hört till handspjut

eller lansar, andra till kastspjut eller harpuner.
3

Vi hafva redan (sid. 66) anmärkt, huru svårt

det numera kan vara att skilja mellan ett dolk-

blad och en spjutspets af flinta. Men alla de

flintvapen af detta slag, hvilka

såsom Ati. 55—58* hafva ett sär-

skildt handtag eller fäste, kunna

naturligtvis utan tvekan betrak-

tas som dolkar. Sådane flintdol-

kar förekomma nästan aldrig utom

Norden.'' Det enda undantag

härifrån, som vi känna, är en i

en grafhög i Alabama, Nord-

amerika, funnen flintdolk med
baktill utsvängdt handtag, den

är dock mindre väl gjord än

de svenska. 6

Att de svenska flintdolkarne

någon gång hafva fint sågtandade

eggar, är redan (sid. 66) anmärkt.

Äfven ett stort antal pih

spetsar af flinta hafva sådana såg-

tänder, hvilka naturligtvis gjorde
dessa vapen ännu mera fruktans-

värda än de i sig sjelfva äro.

En sådan pilspets är afbild ad

fig. 82, hvilken figur äfven visar,

huru dessa pilspetsar äro gjorda
af sådana ffintspånor som Atl. 2; den å dessa spånor vanligen förekom-

mande ryggen längs midten ses ännu å pilen.

De flesta i Sverige funna flintpilarne äro antingen långa, smala

och trekantiga såsom fig. 82 och Atl. 65,
7 eller korta, breda och tunna

'

Jones, "Antiquities of the Southern Indians'', pl. 7 fig. 4 och sid. 268.
2 Se äfven Nilsson, ''Stenåldern'", fig. 77; jfr Worsaae, ''Nord. Oldsager", fig. 56, samt

Madsen. "Steenalderen'", pl. 36 fig. 12 och pl. 37 fig. 30—32.
3

Nilsson, ''Stenåldern'", pl. B. fig. III, VI—IX. XI och XIII (harpuner med rörlig spets).
4 Se äfven Nilsson, ''Stenåldern", fig. 50, 51, 64—67; samt Madsen, "Steenalderen".

pl. 34 och 35.
5 Till Norden bör dock, såsom vi sid. 46 nämnt, i fråga om sten- och bronsåldern

äfven nordligaste delen af Tyskland räknas.
;

Jones, ''Antiquities of the Southern Indians", pl. 7 fig. 3 och sid. 267.
'' Jfr Nilsson, "'Stenåldern'', fig. 46—48 och 78; Madsen. "Steenalderen", pl. 38. Så-

dane flintpilar torde icke förekomma utom Norden.

Fig. 81. Spjut
med sterispets från

(frö >i la >ul. Vi-

ll?

Fi<j. 82. Sagtän-
dad pilspets af
flinta. BoJmsl. >/,.
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("bladformiga") såsom Atl. 59— 64. Do senare halva vanligen två mer
eller mindre tydliga lmllingar, hvilka stundom äro särdeles långa och

fina; men endast mera sällan hafva de svenska flintpilame både hul-

lingar och "tånge" (Atl. 60).
x

Fig. 83 och 85 visa, huru sådana pil-

spetsar varit fastade vid skaftet- Originalet till lig. 83 är funnet i en

Fig. 8H a.

Pil inni flintspets
Schweiz.

'/,.

Fig. 84. Pil med

tväreggad flint-

spets. Ihi /nuar h.

v,.

Fig. 85. Modiru

pil med fli/if-

spets. */,.

Fig. 8t>. Pil

//ml tväreg-

gad flintspets.

Egypten. %.

Fig. 83 b.

Pilt a
jiii. 93

a tedd/rån
si il II /I.

Fii/. 87. Båge af idegran från stenåldern,/, vid Roben7iavsen i Schweiz. ',,.

torfmosBe i Schweiz;
2

flintspetsen är instucken i skaftets klufna ända

(fig. 83 /')• Den
fig. 85 afbildade pilen Lär vara från en af Stilla Haf-

vets öar; stenspetsen är ined fina senor fastbunden vid skaltet :!

.

I Sverige hafva hvarken några pilskaft eller hagar från stenåldern

bibehållit sig. Det torde emellertid vara otvifvelaktigt, att de senare icke

liknat medeltidens armborst, utan de "långbågar", som varit i bruk här

i Norden under brons- och jernåldern, samt hos senare tiders stenålders-

Jfr Nilsson, ''Stenåldern'', fig. 35, 36, 39 i"> och L87; Madsen, "Steenalderen",

pl. 39. Utom Norden synas flintpilar med tånge vara allmännare än de Bom en-

dasl hafva bullingar; Evans, "Stone implements", sid. :',41 följ.

Keller. "Pfahlbanten", 2:er Ber., pl. I fig. 5 (och sid. L46). Eni Irland funnen dylik

fiintpil med en ännu bibehållen de! af sTcaftel ses i Wilde's "Catalogne of the Mu-
seum of the royal [rish Academy", sid. 254.

Evans, "Stone implements'
1

,
Bid. 365. Andni moderna pilar med stenspetaar

-

Nilssons "Stenåldern", pl. B fig. XXI och XXII. i Lubbock's "Pre-hiBtoric times",

3:dje appl., sid. lo:;, och i \V l's "Natural history of Mun". •_' sid. 648 (från Nord-

amerika). —
MonU Hus, Svi '

• /. '
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POP.
3Öfolk. I lcmningarna efter den till stenåldern hörande, vigtiga pålbyg

nåden vid Robenhausen i Schweiz har man funnit sådana bågar af ide-

gran (fig. 87).'

Utom de redan omtalade, framtill spetsiga pilarne

begagnades under stenåldern äfven ett slags "tväreg-

gade" flintpilar af den form som A ti. GQ visar. De

flesta vi nu känna från Sverige äro funna på den

förut (sid. 55) omtalade "Lindormabacken" söder om

Åhus i Skåne.'2 Att de verkligen varit pilspetsar,

visas af originalet till Hg. 84, som är funnet i en

torfmosse på Fyen. 3 En dylik pil
med tväreggad

spets af flinta från Egypten förvaras i Brittiska Mu-

seet (fig. 86),* der man äfven ser en mängd liknande

pilar med framtill tvära spetsar af brons från samma

land;
5 sådane pilar äro också afbildade å de egyp-

tiska monumenten. 6
Tväreggade pilspetsar af flinta

äro likaledes funna i Skotland, England och Frank-

rike. 7 I sistnämnda land har man i en grotta, som

varit begagnad till grafkammajre, sannolikt under den

yngre stenåldern, funnit tväreggade flintpilar m. m.

samt skelett af flerc menniskor, af hvilka en troligen

blifvit dödad med en sådan pil.
Pilen satt ännu djupt

inborrad i en af ryggkotorna.
8

Äfven i Norden har man funnit menniskor och

djur, som tydligen blifvit dödade eller sårade med

flintpilar. I den redan (sid. 89) omtalade gånggriftcn

vid Borreby på Sjadland hittades en menniskohufvud-

skäl, i hvars ena ögonhåla en liten pilspets af flinta

satt fast.
9 Och Stecnstrup har uppvisat två märkliga,

i danska torfmossar funna ben af djur, som blifvit

Fi,j. 88. Pilspets sårade af flintvapen, troligen pilar.
Det ena benet

nf brit med insatta , . . „ . , .' ,
,.» ., . ..er j n

flintsMifoor, f. i är underkäken af en kronhjort, som bhtvit trattart al en

Skåne. '/2
.

flintpil,
hvilken genom stötens häftighet sprungit sön-

der, så att många små skärfvor dcraf inträngt i benmassan, ehuru

såret sedan blifvit nästan läkt, Det andra benet är ena refbenet af

1 Keller. -'PMilbixntcn", 5:ter Ber., pl. 10 fig. 20 och sid. 41.

2 Jfr "Hall. fornm.-för:s årskrift", sid. 132.
3
Madsen, "Steenalderen", pl. 22 fig. 19; af skaftet finnes nu endast V, tum qvar.

4 Evans, ''Stonc impleraents", sid. 321).

5
Nilsson, "Stenåldern", 2:dra uppl,, sid. ISO.

6
Lepsius, "Die Metalle in den asgyptisehen Inschriften" (Berlin, 1872), pl. 2 fig. 12

ock sid. 112.
T Evans, "Stone implements", sid. 352, 353.
* "Matériaux pour l'histoire de 1'hommc" 1872, sid. 198; Briisscl-kongressen. s. 403—4.

Madsen, "Steenalderen", pl. 17 fig. 10. Btf annat exempel (från Vestergötland)

anföres i "Månadsbladet" 1872, sid 24 not.
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en kronhind, i hvilken en af benmassa nu öfvervuxen flintskärfva in

trängt.
1

Men jemte pilspetsar af flinta användes säkerligen under sten-

åldern äfven sådana af ben, och vi få af det följande se, att benpilar

ännu under den äldre delen af var jernålder voro i bruk här i Norden.

Fig. 88 visar prof på ett slags i Sverige stundom funna pilspetsar

af ben, hvilka längs bada kanterna 2 äro försedda med en djup fåra,

hvari tunna, skarpa flintskärfvor äro fastade med ett mörkbrunt, harz-

likt ämne. Lcmningar af samma slags harz ses ofta vid bakre iindan

af benet, som dermed varit fästadt vid pilskaftet.
:t Dessa spetsar

ilro vanligen (i
— 7 tum langa.; den längsta som linnes i Statens llist.

Museum iir 9,i tum lång.
4 Liknande pilar, med 5 fot langa skaft.

begagnas af grönländarne till fogeljagt på vatten; de skjutas ej med

båge, utan kastas med tillhjelp af ett "kastbräde". Professor Nilsson

anser, att de svenska benpilarne af samma slag som
fig. 88 begagnats

på samma sätt och till samma ändamål; de hittas vanligen i torfmossar,

d. v. s. på ställen som fordom varit sjö. Detta kan dock bero derpå,

att arbeten af ben vanligen endast i torfmossarnc bibehållit sig från

en så aflägsen tid.

Så vidt jag vet, har man ännu icke funnit någon benpil af detta

slag under sådana omständigheter, att den bestämdt visat sig tillhöra

stenåldern. I Lunds Museum förvaras deremot en sådan pil
med flcre

ännu qvarsittande flintskärfvor, hvilken är funnen jemte en bronsnål och

några bitar af bronsringar uti en med "ben och aska" fyld lerurna i

en grafhög å Hottarps bys egor i Ilarjagers h:d, Skåne. 5 Vi torde

således icke ännu kunna med säkerhet afgöra, om dessa pilar redan

under stenåldern varit i bruk, eller om de endast tillhöra bronsåldern.

På Etnografiska Museet i Köpenhamn förvaras ett pillikt fiskljustcr

af 3,2 fots längd, hvars främre del, återgifveh här lig. 89, består af

två nära fotslånga benspetsar, som med ungefär sin halfva längd räcka

framom skaftet. Detta har baktill tre tjädrar och ett bredt rundt bak.

afsedt för en tjock bågsträng.
8

Benspetsarne äro längs inre kanten

försedda med en rad tänder eller hullingar.

Sådana pilar med två spetsar användas af invånarne på Vancouvers-

ön, vid Qordvestra kusten af Nordamerika, att skjuta fisk med; till van-

1

Stcenstrap, "Vid. Selsk. Oversigt" 1870, sid. in och pl. 3, samt i redogörelsen för

kongressen i Köpenhamn 1869, b. 166 och pl. 7. — Be äfven Nilssons "Stenåldern",
ti'_

r
. 17.". I7<i (en genomborrad ryggkota af en uroxe; af vapnet fanns dock intet qvar).

Någon gång endast utmed ena kanten; Nilsson, "Stenåldern", tiv.
' Sådana benpilar Bes äfven 6g. 84, 86 och 169 i Nilssons "Stenåldern"; samt pl. 30

ti>/. 1 •"> i Madsenfi "Steenalderen" (fi'_
r

. 1 är prydd med inristade prydnader, bland

annal en groda).
4 st. M. 3408, funnen i en torfmosse i trakten af Trelleborg.
•'• Lunds Museum 2881 82. 8e "Bihang till Lunds veckoblad", l861d.30Jan.
" Hela instrumentet är afbildadt i Nilssons "Stenåldern'', 2:dra uppl. pl. VI ti

1

\

jfr ti". 156, 166 (Nordamerika) och pl.
IX Bg. t; (Eldslandet).
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h ;."

lig jagt begagna de pilar med endast en dylik tandad benspets.
' In-

födingarne på Australien hade spjut med liknande spetsar af hårdt trä,

antingen med en spets, eller med två,

hvilka^sutto tätt tillsammans, och hvil-

kas tänder voro vända från hvar-

andra. -
Fig. 90 visar en dylik spets

af ben^från Eldslandet.

Alldeles liknande benspetsar äro

äfven funna i Norden (Atl. 53 och 54).
3

Några af dem hafva många tätt sit-

tande, små tänder, liksom å
fig. 90;

andra hafva färre, men längre hullin-

gar.
4 De hafva utan tvifvel, liksom

de nyss beskrifna från Nya Verlden,

begagnats som spjutspetsar, pilspetsar

eller som ett slags ljuster.

Andra fiskredskap under stenål-

dern voro, utom de redan i samman-

hang med spjuten omtalade harpu-

nerna, metkrokar samt (troligen) nät

och not. Några nät hafva väl icke

bibehållit sig hos oss från denna af-

lägsna tid, men det är högst sanno-

likt, att de icke voro okända för nord-

borne under stenåldern. I de ofta

omtalade pålbyggnadsruinerna vid Ro-

benhausen i Schweiz, hvilka höra till

nämnda tid, har man funnit stycken

af nät med nära två tums vida maskor

(fig. 91
).•'

De metkrokar af ben man funnit

från stenåldern (lig. 92 och Atl. 91,

92) likna till formen nästan fullkom-

ligt de ännu brukliga. Professor Nils-

son anser,
6 att man derjemte under

stenåldern begagnat dels metkrokar af

m >'

//'y. 89. Pil med
tro spetsar af hen

från Xordiiiiicrihii .

Vr

Fig. 90. Harjjim-

spets af hi n från
Eldslanået. '/,.

1

Woorl, "Natural history of Man", 2 sid. 726.
'

2
Wood, anf. arb., 2 sid. 38. -- I grottfynden frän Frankrikes äldre stenålder före-

komma olta dylika benspetsar med störa nedåtvända tänder utmed håda kanterna

(stundom endast utmed den ena); "Reliquiae aquitanieae", B pl. 1. 6 och 14.

3 Andra ses i Nilssons "Stenåldern", tig. 147, 157. 158. 160. 163, och 2:dra uppl., pl.

IX tig. 5: samt i Madsens "Stecnalderen". pl. 40 tig. 6. 7 oeh 8 (nästan alldeles

lik vår fig. '.ni).

4 Jfr Nilssons "Stenåldern", fig. 164 (från en eskimågraf) och pl. 1'» tig. VII (harpun
lian Kurderna).

; '

Keller. "Pfahlbauten", 5:ter Ber., pl. 11 fig. 8: jfr 4:ter Ber., pl. 4 fig. 6.

6 "Stenåldern". 2:dra uppl., sid. 45 följ., 175, 214 (jfr "Förord" sid. III. IV). pl. B
tig. XV. pl. 1 tig. 86. 87. ceh pl. 9 tig. 7: samt Nilsson. "Metkrokar af sten och ben"
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endast ilinta, dels sådana som haft sjelfva kroken eller spetsen af llinta,

men för öfrigt varit af ben eller trä. Metkrokar af sistnämnda slag

hafva nämligen varil i bruk på Grönland. I Lappland brukas ännu,
eller brukades for ej längesedan, att meta aborrc på krok af en en-

pinne. På Söderhafvets öar begagnas ofta metkrokar al' musselskal och

Viij. !'/. Nät från stenåldern,/, vid Roben-
havsen i Schweiz. */2

.

Fig. 92. Metkrok

af benfrån en 'sten-

åldersgraf i I <s-

stergötland.
'

..

Fig. 93. Båt från stenåldern, 12 fot lång, f. vid Egbenhavmn i Schweiz.

bland lemningarna efter pålbyggnaderna vid Moosseedorf i Schweiz har
man funnit en sådan krok gjord af en vildsvinstand. l

Att stenålderns nordbor för fiske och sjöfårder hade oågol slags
fartyg) är naturligt öch bevisas bland annat af de i kjökkenmöddin-
gama hinna lien af sådana fiskar, som endast kunna fångas ute i lialvet

på djupt vatten. Mig veterligt liar man emellertid ännu icke i Sve-

i "Samlingar till 8kånee historia" 1868 69, rid. 1 19. Jfr Wood, "Natural history of
Man", i' Bid. 728. Ku metkrok af ben lian Norge ar afbildad pl. i ii . l i Norska
Eornm. Eörrs årsberättelse för 1872.

1

Nilsson, anf. arb., sid. 16 och pl. B fig. XVI; Keller, "Pfahlbauten", 6:ter Ber., pl.
::

fig. 22.
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ri"c funnit någon farkost, som med säkerhet kan hänföras till denna

tid, ehuru de i vara sjöar och mossar ofta anträffade, af en urhålkad träd-

stam gjorda båtar med skäl kunna anses som representanter för den

äldsta tidens farkoster. Åldern kan dock icke i hvarje särskildt fäll be-

stämmas, dä sädana bätar äfven begagnats längt efter stenålderns slut,

i vissa mera afiägsna nejder ända in i våra dagar. Så fanns t. ex.

ännu år 1855 en sådan "ekestock", gjord af en urhålkad ekstam, vid

ett fiskaretorp på sjön Asnens strand i Småland; den höll i längd 14

fot, men i bredd endast 2 fot. x

Bland lemningarna efter de schweiziska pålbyggnaderna, både de

som höra till stenåldern och de från bronsåldern, har man emellertid

funnit llere sådana kanoter, af hvilka en, som med säkerhet kan hän-

föras till förstnämnda period, är afbildad här (fig. 93).
2 Ännu i bör-

jan af detta århundrade kunde man på alla sjöar i Schweiz se en mängd
sådana båtar; de kallades "Einbäume". 3

Jagt och fiske voro väl de förnämsta näringsgrenarne under sten-

åldern; kjökkenmöddingarna visa, att de voro de enda under periodens
äldre del. Att under stenåldern, då nästan hela landet var en enda

ofantlig skog, villebråd, äfven det till föda yppersta, fanns i mycket
större mängd än nu, behöfver knapt anmärkas. Lika rika voro väl

äfven sjöarna och hafvet på fisk.

Den äldre stenålderns nordbor egde, såsom vi sett (sid. 40), endast

ett husdjur, hunden. Detta djur användes emellertid af dem icke

blott såsom medhjelpare på jagten, utan, liksom hos eskimåerne och

många indianstammar i Nordamerika, bei}'a<mades dess kött äfven till

föda. Etatsrådet Steenstrup har nämligen fäst uppmärksamheten der-

på, att de i kjökkenmöddingarna funna benen af hundar ofta hafva så-

dana märken efter knifvar eller andra skärande instrument, som endast

kunna hafva uppkommit derigenoin, att köttet blifvit afskrapadt för att

tjena till föda åt menniskor. 4

Under stenålderns senare, eller åtminstone sista, del voro deremot

Sveriges invånare icke så uteslutande hänvisade till jagtens och fiskets

stundom kanske ovissa afkastning. Flere under senare åren gjorda

fynd i svenska grafvar från stenåldern hafva nämligen visat, att redan

1 Afbildad i Hyltén Cavallii
"
Värend och Virdarne", 1 sid. 24. Enligt "Ny Illustrerad

Tidning" 1872, sid. 418, begagnades en sådan båt ännu år 1865 på Laga-ån.
2

Keller, "Pfahlbauten", 5:ter Ber., pl. 10 tig. 23. Jfr 2:ter Ber., sid. 124; l:ter Ber.,

pl. 4 fig. 21, sid. 94 och 96 (af ek, 50 fot lång, lastad med sten); 5:ter Ber.,
sid. 45.

3
Keller, "Pfahlbauten", l:ter Ber., sid. 94. Se Hersche, "Zur Geschichtc der älte-

sten Fahrzeuge, vornehmlich des Einbaumes" i "Anzeiger fur schw. Alterthumskunde"
1873, sid. 443 och 463.

4
Steenstrup, ''Om Menneskesltegtens tidligste Optaeden i Europa", sid. 33.
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före slutet Ltt* nämnda period icke blott hunden, utan älven nästan alla

de andra husdjur funnits här i Sverige, hvilka ännu i dag äro våra

förnämsta, såsom nötkreatur, får, (get,) svin och häst. l)e vigtigaste
ai' dessa fynd äro följande.

Vid den år 1863 af riksantikvarien Ilildebrand, professoren Diiben

in. 11. företagna undersökningen af en gånggrift vid Luttra,
å

/4 mil

söder om Falköping i Vestergötland, anträffades dels genomborrade
tänder af svin och hund, dels ben af nötkreatur, häst och får, hvilka djur
mäste betraktas som husdjur, emedan de i vart land icke torde lefvat

(ursprungligen) vilda. 1 Att dessa ben verkligen äro samtida med graf-

vens öfriga innehall, bevisas af deras läge och utseende, samt isynner-
het deraf, att de äro förarbetade till prylar o. dyl., hvarjeinte deras

nötta ytor vitna om långvarigt begagnande, innan de lades ned i grafven.
1 en af d:r Retzius och mig år 1872 undersökt gånggrift vid Kar-

leby kyrka, nära Falköping, funno vi ben af svin och ko bland mennisko-

benen i grafkammarens djupare lager.
2 I en hallkista på Kantens egor,

invid Falköping, har hr II. Werner funnit "ben af häst" och en af

fårben gjord pryl. Och i en af samma fornforskare år 1870 undersökt

gånggrift på Frugärdens egor, äfven nära Falköping, hittades två ge-

nomborrade tänder och ilere klöfvar af svin jemte två hundtänder. 3

I en stendös å Vestra Torps egor i Skåne har rektor Bruzelius

funnit en tand af häst. 4 Och i ett jordblandadt stenröse vid Torseke

nära Kristianstad fann d:r Ilildebrand år 1869 en stor stenkista, som

utom ilere menniskoskelett, en ilintdolk, bitar af lerkärl ni. ni. inne-

höll ben af hundar, hästar, nötkreatur, får och svin.''
ii

Afven i Ilere andra europeiska länder funnos de nu omtalade hus-

djuren under den yngre stenåldern. Från Danmark känna vi visserligen

icke ännu, märkvärdigt nog, sä många och afgörande fynd af detta slag,
6

1 "Ant. tidskr. f. Sv.", 1 sid. 2G2 och 264. Ett till fyndet hörande, bearbetad! ref-

ben af nötkreatur är nyligen bestämdt af professor Kinberg.
- '"Månadsbladet" 1S73, sid'. 13.
:1

Werner, ''Antiqv. berättelser", 1 sid. «.) och 10, samt 2 sid. U— 18. Benen äro be-

stämda af professor Kinberg.
*

Bruzelius, "Svenska fornlemningar", 1 sid. 23.
1 "Ant. tidskr. f. Sv.", 3 sid. 26.

'
: Bland hithörande fynd frän Danmark kunna vi emellertid anföra följande: I en

gånggrift \i<l Bildsö, nära Slagelse, och i en stendös i Veiby Bocken, nära FrederikB-

borg, liar Wur-aae funnit två hästtänder. en svintand samt rit tillspetsaät benred-

skap, som enligt Bteenstrup troligen är gjordt af ett oxben, "men det kan dä icke

vara af någon bland landets stora vilda oxar, utan af en oxe som statt var tama horn-

boskap nära", odi vid undersökning af en gånggrift pfl Langeland har man fun-

nit "en innersta kindtand af en ku" (bestämd af Steenst ni]i). I en t< irfmoSSe nära

Köpenhamn hittades dessutom en gäng några ben af får under sådana förhållanden,
att Steenstrnp anser del "myckel sannolikt", att de redan under stenåldern ned-

kommit i mosBen. "Annaler t nord. Oldk." 1838 '.'. sid. L76, och 1840—1, sid.

112: "Övers, af Vidensk. Belsk. ForhandL" L861, sid. 886 7. och 1863, rid. 11.".

Såsom vi redan (sid. 85) nämnt, har Wii.el i en gånggrift på ön Bild vid Blesviga
vestkust funnit en tand af en oxe eller ko. De i Bamsingerbanken på Sjselland

funna ben af husdjur böra deremot kanske, såsom vi sid. 13 antydt, snarare hän-

föras till bronsåldern än till Btenålderns slut.
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som inan kunnat vänta; men det kan ej gerna lida något tviiVel, att

älven i detta land boskapsskötsel idkats redan under stenåldern, då man

vet, att folken både i norr, vester och söder om Danmark under nämnda
tid egt de vigtigaste husdjuren. I England, Belgien, Frankrike, Tysk-
land och -Schweiz 1 har man nämligen funnit ben af sådana diur under

förhållanden som visa, att de tillhöra stenåldern.

Några bevis för att hästen redan under denna tid användes här i

Sverige till ridt eller körslor har man visserligen ännu icke funnit.

Det är dock föga troligt, att han endast tjenade till föda.

I Schweiz idkades äfven åkerbruk under stenåldern. Man odlade,

utom linet, som vi redan omtalat (sid. 86), äfven tre slags hvete samt

två-radigt och sex-radigt korn.'2 1 Xorden har man visserligen icke

ännu funnit några spår af åkerbruk under stenåldern. 3 Men då man i

vara trakter i allmänhet icke gjort några fynd från denna tid, i hvilka

man ined skäl kunnat vänta att träffa ännu bestämbara lemningar af

säd, så torde vi icke kunna deraf, att sådana lemningar hittills icke blifvit

funna, draga den slutsats, att åkerbruket varit fullkomligt okändt för

stenålderns nordbor. För något åkerbruk talar deremot möjligen den

omständigheten, att de trakter i Sverige, som voro mest befolkade un-

der nämuda tid,
—

t. ex. den skånska slätten och Falköpingsbygden i

Vestergötland
—

just äro i hög grad lämpliga för odling och utmärkta

för sin bördighet;
4 hvartill kommer, att ett hufvudvilkor för åkerbruk

måtte hafva varit uppfyldt här före stenålderns slut. xVtt befolknin-

gen redan då haft fasta boningsplatser, blir nämligen troligt deraf, att

de väldiga grafbyggnaderna, hvilka ofta synas förutsätta gemensamma
ansträngningar af en hel slägt, som i dem skulle linna sin hviloplats,

ej sällan träffas i ganska stort antal tillsammans, oaktadt naturligtvis
llertalet af dessa fornminnen under seklernas lopp blifvit förstörda.

Eldstäderna i kjökkenmöddingarna och det som vid dem funnits

(sid. 40) visa, att nordborne redan under den äldre stenåldern förstodo

1 T. ex. vid Brandon i England (sid. 57); samt i engelska stendösar (Thurnam i

"Arckajologia" 42, sid. 182, 224 och 231); vid Spiennes i Belgien (" rböger f. nord.
Oldk." 1871. sid. 340); i en stendös i Morbihan, Frankrike ("Årböger" 1870, sid.

185, not); vid Schlieben i Sacbsen (Preusker, "Blicke in die vaterländischc Vorzeit"
::. sid. 99—102); samt i de schweiziska pålbyggnaderna (Keller, "Pfahlbauten", 4:ter

Ber., sid. 29; Troyon, "Habitations lacustres", sid. 441; Iliitimeyer, "Die Fauna der
Pfahlbauten in der Schweiz", Basel, 1861). Man har t. o. m. funnit ganska afgö-
rande bevis för att husdjuren lefde ute på sjelfva pålbyggnaderna (Keller, "Pfahl-

bauten", 6:ter Ber., sid. 248).
2

Keller, "Pfahlbauten", 3:tcr Ber., sid. 111, och 6:ter Ber., sid. 310; Heer. "Die
1'flanzen der Pfahlbauten" (Ziirich, 1865).
I en dansk graf från denna tid har man väl 'funnit bohvete, men detta måste
hafva blifvit ditsläpadt af råttor i senare tid, emedan bohvetet först i början af
det 16:de århundradet började odlas i Danmark; "Annaler f. nord. Oldk.

-
' 1840—1,

sid. 165, och 1844—5, sid. 197 not,
Man har äfven trott sig kunna af det sätt, hvarpå de i grafvarne från vår stenålder
funna menniskoskelettens tänder äro nötta, sluta till, att vegetabiliska födoämnen
spelat en stor rol; men detta skulle förutsätta något åkerbruk, då till föda tjenliga
vilda vexter i Norden äro af alltför underordnad vigt.
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att koka sin Coda. På en tid då icke ens eldstål och flinta fanns, var

det dock icke så lätt som nu att åstadkomma eld; man ser derföre

älven, att mänga folk underhållit en aldrig slocknande eld, först af

praktiska, sedan af religiösa skäl.

Tig. 94.
' i„J% 95.

Fig. 94 95. Lerkärl, funna i danska gånggrifter.

Under stenåldern kunde man få eld

antingen genom ett hastigt och länge gnida
två fullkomligt torra trästycken mot hvar-

andra,
— såsom ilere vilda folk ännu göra,

'

— eller med tillhjelp af flinta och svafvelkis,

använda ungefår som stål och flinta. 1

engelska grafvar från sten- eller bronsåldern

har man funnit flintor och svafvelkis-styc-

ken tillsammans, bärande tydliga spar af

att hafva varit begagnade till nyssnämnda
ändamål. 2

Plere af de i stenålderns grafvar funna

lerkärlen hafva troligen varit använda som

kokkärl. Någon gång, t. ex. å det sid. 85

omtalade kärlet från gånggriften i Deng-

hoog, ser man ännu på dem tydliga spar af

en sidan användning.
Man vet visserligen, att ännu i snäst'' tid krukmakarekonsten varit

alldeles okänd för Ilere folk, t. ex. icke blott för Bushmännen i södra

Fig. '.)/>. I.i rkärl, f. i tu

dansk gånggrift.
'

v

1 De använda härvid, såsom jag si<l. 60 nol '.'> nämnt, ofta ett instrument af samma
slag som fig. 18 ä sid. 69; Lubbock, "Pre-historic times", 8:dje uppL, >i<l. 624, jfr
sid. 161. I W l's "Natural historj of Slån" (1, sid. 101) lemnas en beskrifning
< ><-li afbildning af den method kaffrerne i Afrika använda I på detta

Eä eld.
2

Evans, "Stone implemi id. 284. I en af de belgiska stenålderegrottorna har
man äfven funnit ett Btycke Bvafvelkis med spår af nötning; Dupont, "L'homme
pendant lea åges de la pierre", 2:dra appl., rid. 163.
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Afrika, invånarne på Nya Holland, Nya Zeeland och Eldslandet, pata-

"onierne i Sydamerika och eskimäerne på Nordamerikas vestkust, utan

älven lör de redan vid europeernes första ankomst ganska högt stå-

ende invånarne på Tahiti. 1 De i kjökkenmöddingarna funna bitarne

Mg. 97.
«/,.

F>0- 98. %
jr[g % <)-— i;y. Hängkärl med lock af bränd lera, funna i damska gånggrifter.

af grofva lerkärl (sid. 40) visa emellertid, att denna vigtiga konst redan

under den äldre stenåldern var känd här i Norden, om än dess alster

röja nybörjaren.
2 Ett stort antal i gånggrifterna funna lerkärl ådaga-

lägga dock både genom sin form

och sina sirater, att nordborne

under stenålderns senare del i

denna konst gjort ganska bety-

dande framsteg. Såsom prof på
sådana kärl, hvilka så vidt jag vet

aldrig blifvit funna i den äldre

stenålderns kjökkenmöddingar

(sid. 41), kunna vi anföra dels

Atl. (J4 och 95, dels fig. 94-

96 å föreg. sida. 3 De flesta af

dessa lerkärl äro nedtill afsmal-

nande och afrundade, så att de

icke kunna stå för sig sjelfva.

De pä dem vanligen förekom-

mande hålen eller små öronen

Fig. 99. Lerkärl frun gånggriften rid,

Hummer jul Sjcellaud. Va-

visa också, att de varit afsedda att hängas öfver elden eller bäras med

remmar (fig. 97—98); ej sällan hafva de lock.

1

Lubbock, "Pre-historic times", 3:dje uppl., sid. 553, 632.
2

Stråle, "Grafkärl funna i svensk .jord" (Stockholm, 1873), sid. 18.
:1

I>cs^;i figurer, jemte några i det följande förekommande, bar hr brukspatron Stråle

haft godheten låna mig ur sitt vackra, nyss anförda arbete, der äfven flere andra

stenålders-lerkärl äro afbildade, både svenska (pl. 1 och 2) och utländska (sid. 19

följ.). Se äfven Madsen, "Steenalderen", pl. 43—45.
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Utom dessa finare kärl hittar man emellertid ofta i grafvar Iran

den yngre stenåldern andra, mycket gröfre lurkärl, hvilku mera likna

dem från periodens början (Atl. 93 och lig. 99 a löreg. sida,.)'

Originalet till lig. 99 synes vara tillverkadt pä det sätt, utt kransar

af våt lera blifvit lagda ofvanpå hvarandra. Detta tillverkningssätt

röjer sig ännu tydligare pa ett dylikt lerkärl, funnet i en annan gång-

Fig. 100.

wä*å

Fig. 101.

Fig. 102.
'/a-

Fig. Ii)i)— W2. Trus/t/'rar frun stenåldern, /'. vid Uobenhavten i Sr/nr,,..

grift på Sjaelland.
2 Samma method begagnas ännu af flere folk, t. ex.

af indianerne i norra delen af Sydamerika och kaffrerne i Afrika, lins

dessa och andra folk på samma bildningsgrad är tillverkningen af ler-

kärlen uteslutande qvinnornas göra.
3

1 Tvä dylika kärl från en haUkista i Gudhems -:n, Vestergötland, åro afbildade i

Werners "Antiqv. berättelser", II pl. I
fig. 10 och 11 (sid. 12). Bkara Museum

egcr tre Bådana kärl, funna i en Btenålderagraf i Bittenia n:n, Vestergötl.; och i en
ii vid Karleby kyrka i Bamma landskap hittades år 1872 bitar af dylika

ul ("Månadsbl." 1873, sid. L3).
åfbildadl i Stråles anf. arb., sid. 24, fig. 17.

'

Stråle, anf. arb., sid. 62, och W i. "NaturaJ history of Man", I Bid. 232, der man
Ber in afbildning af tre kafferqvinnor, sysselsatta med utöfvandel af krukmakare-
konsten.
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/•"'//. 103. Djurbild « hornyxan Atl. 43, ./'.
i Skåne. Vi-

Fig. 104. A/bildning nf en strid mellan renar, inriktad j>a en skifferbit.

Friut en grotta i södra Frankrike.

Fig. 105. A/bildning <if en kronhjort, mristad ii ett stycke hjorthorn.

Frän la Madelaine i Périgord, sydvestra Frankrike, '/i-
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Afven de bättre kärlen från vår stenålder bestå af mer eller*mindre

oslammad lera. De äro troligen gjorda på fri hand, utan tillhjelp af

drejskifva,
' och brända i öppen eld. De ^>k dessa kärl anbragta sira-

terna hafva ofta varit fylda med en hvit, kritlik massa; stundom har

hela kärlet varit öfverstruket med en sådan massa. 2

Då man under stenåldern icke brände de döda, och således de i

grafvarne från denna tid funna lerkärlen icke tjenat till att förvara de

från bålet hopsamlade benen, så måste vi åtminstone om de flesta af

dessa kärl antaga, att de icke äro gjorda särskildt för begrafningen,

utan att de varit använda som husgeråd, innan de nedsattes i grafven.

Detta bestyrkes äfven af deras olika, för det dagliga lifvets vexlandc

behof lämpade former, af de nyss nämnda hålen och öronen, som visa

att de hängt eller burits, samt af det stundom på deras botten ännu

qvarsittande sotet och af de andra spår efter begagnande, som
ej

sällan

ses på dem.

Att äfven träkärl begagnats här i Sverige under stenåldern, är

naturligtvis mer än sannolikt, ehuru man icke kan vänta att finna några

sådana kärl, då arbeten af trä så godt som aldrig bibehållit sig hos oss

från denna aflägsna tid. Någon gång har man dock i fynd från sten-

åldern i Danmark träffat lemningar af träkärl. 3 Och i ruinerna efter

de schweiziska pålbyggnaderna från stenåldern äro många träkärl af olika

slag funna; äfven sådana bräckliga träsaker som slefvar o. dyl. hafva

der blifvit bevarade ända till våra dagar (fig. 100— 102).
4

De i grafvarne från vår stenålder funna kärlen hafva ett särskildt

intresse för oss derförc, att de på dem förekommande siraterna äro

nästan de enda till våra dagar bevarade profven på stenålderns orna-

mentik, om man får begagna detta uttryck om den tidens anspråkslösa

början till senare tiders konst.

Siraterna å vår stenålders kärl äro mycket enkla och bestå endast

af räta linicr, zigzaglinier, trianglar, fylda med parallela streck, o. dyl.

Några försök att afbilda växter, djur eller menniskor spåras aldrig å dessa

kärl; ett fru-hållande, som torde förtjena uppmärksamhet derföre, att det-

samma, såsom vi i det följande få se, äfven gäller om nästan alla fornsakcr

från vår bronsålder, isynnerhet om dem, som äro af inhemskt ursprung.

1 Wibcl och Sorterup anse dock, att drejskifvan icke var helt och hållet okänd under

denna tid ("Der Gangbau des Dengkoogs", sid. 25; "Annaler f. nord. Oldk." 1844

—45, sid. 338).
2

Stråle, "Grafkärl", sid. 21 o. följ. Denna massa lär, enligt analys af hr general-
direktör Berlin, bestå af fosforsyrad jernoxid och fosforsyrad kalk (Bruzelius,

"Svenska fornl.", I s. 10, not).
3 T. ex. det sid. 92 omtalade, i en mosse vid Lassten funna träkärl, i hvilket en stor

mängd bcrnstensprydnader lågo. I en gånggrift nära Stege på Möen har man äfven

funnit bitar af ett träkärl med enkla, inskurna sirater (Madsen, "Steenaldcren", pl.

16, Hg- 7).
4 Keller. "Pfahlbauten", 5:tér Ber., pl. 10 fig. 10, 14 (våra fig. 100, 101) och 15;

fi:ter Ber., pl. 2 fig. 11, 12 (vår fig. 102) och 13 (stor bunke eller skål utan öron

.il' lönnträ, 12 tum i diameter vid mynningen).
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A andra fornsaker från den nordiska stenåldern än Lerkärl ses dock

några fa afbildningar af djur. Det enda nu kända exemplet från Sverige

är don Atl. 43 afbildade, i en skånsk torfmosse funna yxan af horn. '

A den i Atl. ej afbildade sidan är det här fig.
103 återgifna djuret in-

ristadt. Båda de å yxan förekommande djuren torde höra till hjort-

slägtet.
— Bland de många i Danmark funna fornsaker af ben och horn,

som kunna anses tillhöra stenåldern, finnes det endast en, på hvilken

man ser ett djur afbildadt; nämligen en på Langeland funnen pilspets

af ben, lik
fig.

SS här ofvan, på hvilken ett grodliknande djur år in-

ristadt. -

Några afbildningar af menniskor eller växter känner man deremol

icke från stenåldern i Norden.

Från vestra Europas äldre stenålder har man emellertid många

exempel pä afbildningar af hade djur och menniskor, hvilka äro af syn-

nerligen stort värde säsom de äldsta nu kända prof af mensklig konst,

både teckning (fig. 104 och 105) och skulptur (lig. 101!).
:|

AlVen byggnadskonsten kan sågas räkna sina anor frän stenåldern,

om ån dess alster frän denna tid mindre utmärka sig genom sin form-

fulländning än genom sin massa och don skicklighet, hvarmed de tek-

niska, svårigheterna äro öfvervunna. De äldsta byggnader i Norden äro

grafvarne Iran stenåldern, hvilka kanske kunna tälla i ålder med Egyp-
tens pyramider, dessa mångtusenåriga, kolossala grafhögar, som mod

skäl räknas till de äldsta byggnadsverk i verlden.

De mest storartade bland grafvarne från var stenålder äro de s. k.

gånggrifterna.
En gånggrift bestar af en grafkammare och en till donna ledande,

låg och smal gång; det hela inneslutes i en hög, hvars fot vanligen är

omgifven mod en krets af större eller mindre kullerstenar. Fig. 107

— 110 kunna, gifva ett begrepp om dessa väldiga grafbyggnader.
Det vigtigaste af gånggriften är naturligtvis "kammaren". Denna

är antingen allangt-fvrsidig.'
1 oval (dier, någon gång, nästan rund. \ äg-

garne bildas af stora, på kant stående hällar (dier stenblock, som på

insidan äro plana och ganska jemna, ehuru aldrig släthuggna; upptill

äro de ofta afsmalnande. Mellanrummen mellan dom äro vanligen med

stor omsorg utfylda med stenflisor, småsten, jord o. dyl.; någon gång

1 De ä figuren i Atl. vid djnrets rygg Bynliga rnnliknande strecken Äro endast full -

komligt 1 i 1 1 fäl l i '_
ra rispor, som kommit atl framträda för myckel pä träsnittet.

' Modsen. "Steenalderen", pl. 40 ti'-
r

. i.

:l Se äfven Rctzins, "De äldsta spåren al menniskane tillvaro på rår jord", sid. 102
—

1 18, och "Reliquise aquitanicae", I', pl. 2 I. 7 10.
'
T. ex. den bekanta gånggriften på Axevalla hed, som förstördes år 180B (Nilsson,

"Stenåldern", pl. C fig. I): en &t 1 s 7 •_' andersökl grai vid Karlebv kyrka, äfven i

Vestei'götlan<l t"Månadsbl." is;::, sid. 11), m. ti.
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Fig. 107. Gånggrift befriad från jordhöljet. Vestergötlcmd.

tf.lfl f^r 1.

Fig. IQÖ a. Ingången till en af en jordhög täckt gånggrift vid ZJby på Sjcelland.
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Vig. /os', /'/un af en gånggrift <t Ottagården* egot invid Falköping i VestergStla/nd.

/'»/. t09 b. Gången till grafven fig. 109 a tedd från kammaren.

Montt Hus, .sv, riget Forntid. S
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finner man t. o. m. björknäfver mellan flisorna. * Taket bildas af väl-

diga hällar eller stenblock, på den undre sidan släta, men på den öfre

merendels ojemna och kullriga;
2 äfven mellanrummen mellan dem pläga

vara tätade på samma sätt som fogarnc i väggarne. A takstenarnes

öfversida ser man ofta runda, skålformiga fördjupningar af ett par tums

diameter, om hvilka vi snart skola närmare tala. Det är redan (sid. 84)

anmärkt, att flere gånggrifter nu sakna takstenar, och att detta förhål-

lande, åtminstone i de flesta fall, torde kunna förklaras dermed, att

sådane stenar en gång funnits, men blifvit i senare tid borttagna. Golf-

vet är stundom belagdt med smärre, flata stenar; men ofta består det

endast af jord. I Danmark äro gånggrifternas golf ofta täckta med

brända flintor, antingen hvilande på den naturliga jordytan, eller på ett

lager af sand, som man hemtat från annat ställe.
3

Fiff. 110. Kammaren i en f/ängr/rift rid Smiihirup på Sjrelland.

De svenska gånggrifternas kammare hafva aldrig, så vidt vi veta,

någon utbyggnad midt för gången eller vid ändarne. Men i en sådan

graf vid Ullerup i Jylland ser man på den rektangulära kamma-

rens ena långvägg, midt för gången, en liten rund utbyggnad; i den

dertill ledande dörröppningen ligger en "tröskelsten". 4 Och i vestra

1

"Antiqvariskc Annaler", IV sid. 261.
2 Flere af dem beräknas väga 300 å 400 centner.
3 "Annaler f. nord: Oldk." i 802, sid. 339, 340.
4 Finn Magnusen. "Runamo og Runeme", sid. 517; Worsaae, "Danmarks Oldtid". sid. 70.
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Europa har man funnit flcre gänggriftcr med sådana, stundom ganska

stora utbyggnader.
1

På kammarens ena långvägg finnes en öppning, från hvilken en

gång leder, bygd på samma sätt som kammaren, men lägre och sma-

lare. -

Gången, åtminstone dess inre del, är vanligen täckt med sten-

block, liknande kammarens takstenar, men mindre. Vid gångens inre

ända, och vid den yttre ändan af dess betäckta del, linnes ej sällan ett

slags dörrinfattning, bestående af en tröskelsten och två smala, nägot

inskjutande "dörrposter" (lig. 100 a, h, 111 och 112).
:!

I en år 1872

öppnad gånggrift vid Karleby kyrka nära Falkö-

ping fanns innanför gångens yttre tröskel en flat,

nästan rektangulär kalkstenshäll, hvilken hade

samma bredd som "dörröppningen" och troligen

tjenat som dörr, ehuru han nu låg kullfallen. Och

gången till en år 1800 undersökt gånggrift vid

Enslev i Jylland var ännu vid den yttre ändan
y\<j.u\. Gångens inre dörr-

stängd med en upprättstående stenhäll. 4 Aiven öppning i en gånggrift å

„ i „ . P i f i /• o i t- Vetterlintgårdem egor
mänga andra gånggnlter halva hatt sådana dörrar

,•„,.,-,/ falltömng.

af sten. 5
Några hafva troligen varit stängda med

dörrar af trä, såsom, förhållandet varit i den här ofvan (sid. 90, not 3)

omtalade gånggriften vid Langen-Eichstätt i Sachsen.

Gången är riktad åt söder, öster eller sydost; stundom har han dock

någon liten dragning åt sydvest.
6

Vanligen mynnar han på eller nära

midten af kammarens ena långvägg. Stundom börjar han emellertid

närmare dess ena ända; någon gång t. o. m. invid denna. ' Nästan

alltid är han vinkelrät mot kammaren. I Sverige finnas visserligen

några få grafvar från stenåldern med en gång i samma riktning som

kammaren (lig. 120 och sid. 134); och dylika grafvar förekomma äl-

ven i andra länder. 8 Men dessa närma sig mera våra hällkistor, som

vanligen äro öppna vid ena ändan, merendels den södra, vid hvilken

ända stundom ses spar af en gäng i samma riktning som kistan.

•

Fergusson, PRude Btone monuments", sid. KM (England), 202, 208 och 214 (Irland),

246, 259 (Skfitland) : "International congress öf prehistoric Archseology; 3:rd ses-

sion, 1S68" (Nonvich), Bid. 222, pl. 1 (Bretagne).
'

Stundom hafva dock både kammare och gång samma höjd ("Årböger" 1866, s. 209.)
1 Bx. härpå Bes i "Ant. tidskr. t Sv.",3 sid. 27 (not) och 28; "Månadsbl." is;::, rid.

Il ; "Annaler f. Dord. Oldk." 1868, b. 204, 208 och 210; "Arb. t nord. Oldk." 1866,

s. 209. Jfr Madsen, "Steenalderen", pl. 12—14.
1

"Årböger E. nord. Oldk." 1866, rid. 208.

i. ex. Madsen, "Steenalderen", texten rid 12 ("jaettestuen" vid öby). I en graf
Eran Btenåldern i Bretagne hai man funnit en med inhuggna figurer betäckl sten-

häll, Bom troligen tjenat till dörr, se här ofvan rid. 76, ad 1. AJvcn i ingången
till grafkistan vid T iraeke i Skåne (Bid. 132 härnedan) låg en kullfallen dörr.

'

Madsen, "Steenalderen", pl. L3 (vår fig. 112).
; Werner. "Antiqv. berättelser", 11

pl.
I ii'_

r
. -'.

8 Frankrik !> Spanien. Se Fergusson, "Rude Btone monuments", sid. 364, 384, 387;

Norwich-kongressens förhandlingar, rid. 222, pl. 1 tig. I: Cazalia de Fondouce, "Alléea

oouvertes de la Provence", pl. 2, :t och 6.
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De svenska gånggriffcerna äro af mycket olika storlek. Kammarens

längd är vanligen 12—24 fot, dess bredd 5—10 fot och höjd 4— (5 fot.

Gången är ofta lika lång som kammaren, ej sällan längre. Dess längd,

hvilken stundom, såsom vi af det följande få se, är mycket obetydlig,

uppgår i de flesta fall till 5—20 fot; dess bredd är vanligen 2—4 och

höjd 3—5 fot,

Några gånggrifter i trakten af Falköping, Yestergötlands förnämsta

stenåldersbygd, äro dock betydligt större. I en sådan graf å Bistorps

egor, nära Kanten, har kammaren 32 fots längd och 8 fots bredd;

gången är 33 fot lång och 4,5 fot bred i inre mynningen. Och kam-

maren i en gånggrift ("Björnshall") å Kantens egor är 42 fot lång

9 30 Alnar.

Fii/. 112.- Plan af den fig. 109 afbildade gånggriften rid Tfby nå Sjcelland.

a, a "dörrposter".

och 10 fot bred. Den största gånggrift i Sverige, och säkerligen

äfven i hela Norden, är en af de tio som ligga vid Karleby kyrka,

nära Falköping. Kammaren, täckt af nio stora granitblock, mäter 56

fot i längd, men endast 8 fot i bredd; gången är 40 fot lång.

Gånggrifterna äro, eller hafva varit, omgifna af en hög, bestående

antingen nästan endast af jord, eller af jord och kullersten. Grafkam-

marens golf ligger antingen i jemnhöjd med den omgifvande marken

(fig. 109) eller högre än denna;
'

någon gång ligger det dock lägre än

1 I den år 1872 undersökta gånggriften vid Karleby kyrka i Vestergötland låg; gån-

gens botten 3,5 fot högre än kullens fot; och en gånggrift på Hindsholmen på Fyen
ligger 7—8 fot öfver den omgifvande marken ("'Årböger'' 1870, s. 170, not.)
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högens botten. '

Vanligen träffas endast en grafkaminare i hvarje hög;
stundom finnas doek två i samma hög.

2

De svenska gånggrifterna äro nästan aldrig helt oeh hållet be-

täckta af högen. Åtminstone de öfre delarne af takstenarne, stundom

äfven väggstenarnes öfverkanter, äro mer eller mindre synliga. I Dun-

mark har man dereinot funnit gånggrifter och stendösar, som varit

alldeles dolda i högar (se hg. 109 a). Åtminstone i de llesta fall torde

emellertid högens öfre del hafva tillkommit efter stenålderns slut. Detta

antydes bland annat deraf, att man mycket ofta linner grafvar frän

bronsåldern i dessa högar (sid. 145), hvilket dcremot endast mycket
sällan torde hafva händt i Sverige.

Herr Zincks redan förut (sid. 42) omtalade, ytterst noggranna

undersökning af den under namnet "Samsingerbanken" bekanta graf-

högen nära Kallundborg pä Sjadland är äfven af vigt för frågan om
förhållandet mellan stenålderns grafkammare och de dem betäckande

högarne. På bottnen af nyssnämnda hög stod nämligen en stendös,

hvars taksten nu låg djupt under högens yta. Men en närmare under-

sökning af de olika jordlager, som bildade högen, visade klart, att dosens

taksten ursprungligen icke varit betäckt, utan att högen småningom fått

sin nuvarande storlek, troligen i sammanhang med de flere grafvar från

bronsåldern, som anträffats på olika ställen i honom. 3

Man har med skäl frågat sig, huru det kunnat vara möjligt för

stenålderns folk att utan de mekaniska hjclpmedel, som stå vår tid till

buds, uppföra dessa storartade grafbyggnader. Redan anskaffandet af

det dertill nödiga materialet måste hafva vållat stora svårigheter. Då

hvarje större graf erfordrade många '-stenar med åtminstone en slät yta,

och då man ofta ännu, trots årtusendens förstörande inverkan, linner

lie re sådana grafvar inom ett litet område, inser man lätt, att så mänga
stenar af passande storlek och form ej kunnat vara att tillgå, utan att

stenålderns folk måste hafva förstått att på något sätt klyfva de väldiga
stenblocken. 4

Möjligen hafva de härvid gått till väga pä samma sätt

som ännu användes i flere trakter af Norden för att klyfva de stora

rullstensblocken af granit. I den riktning, som nian antager att stenen

lättast klyfver sig, hugger man nämligen en lära, i hvilken man häller

vatten, som lär sta en tid. Man omgifver sedan stenen med eld eller

1 T. ex. i den bekanta gånggriften ml Bammer pä Sjselland; "Annaler" 1862, b. 326.
Detsamma lar äfven vara fallel med flere dösar i Irland. Wales och Portugal ("År.
böger

1 '

1870, b. 170).
- 8å8om viil <>. Torp och < >. Verlinge i Skåne (Bruzelius, ''Sv. tbrnl." I b. 23 och 25,

pl. 1 fl lt. 6 och pl. 2 fig. 7). Sr äfven Afadsen, ''Steenalderen", pL l I (en gemen-
sam rägg i båda kammarne); Wbrsaae, "Nord. Olds." Bid. 6; "Annaler" L8J

207, tn. II. — "1 en stor grafhög >. J •
1 Bruunshåb har man Funnit tre jättestugor, al'

hvilka ili' två dock sakna 'lin Btensatta ingången" ("Annaler" 1862, b. 361, mit.)
1

"Arböger" 1871, sid. 36 o. Eölj.; sr
fig. 28, 30, I'.». 60 och Bid. 84.

' De båda stenar, rom tiirka den här ofvan fig.
len och 112 afbildade riften

vid Oby, lära vara klufna ur samma block (Madsen, "Steenalderen", Bid I
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läsreei eld under honom, så att han blir varm. Sedan sättas små kilar

i fåran, och med en klubba slår man på kilarne, till dess stenen delar

sig i två stycken, hvartdera med en Hat sida. ' Man torde kunna utan

synnerlig svårighet hugga de erforderliga fårorna med sådana verktyg

som stenålderns folk hade till sitt förfogande.

Ungefär samma metod begagna khassierne i Indiens högland, ett

folk som ännu i dag bygger stendösar till grafvar åt sina döde. De

ofta mycket stora stenar, som bchöfvas till dösarne, erhållas på det sätt,

att man i större stenblock hugger fördjupningar, lägger eld i dessa och

häller kallt vatten på den upphettade stenen. Tåg och hälstänger af

trä äro de enda mekaniska hjclpmedel, som khassierne använda för att

Hytta de stora stenarne och bygga dösarne. 2

Den största svårigheten vid uppförandet af våra gånggrifter var

väl att få de ofta så väldiga takstenarne på sina platser. Konung-
Fredrik VII i Danmark har emellertid 3 sökt visa, huru detta för sten-

ålderns folk kunnat vara möjligt genom att skjuta stenen uppför slutt-

ningen af den grafven omgifvande högen, hvilken, såsom vi sett, ofta

når upp just till väggstenarnes öfverkant.

Hvilka storartade byggnader ett folk, som saknar kännedom om

metaller, han åstadkomma, visas af kapten Cook's berättelse om en graf-

vård, uppförd af invånarnc på ön Tahiti, det högst utvecklade af alla

senare tiders stenåldersfolk. Denna grafvård, som hade form af en py-
ramid med höga trappsteg på alla fyra sidorna, var bygd af hvit, till-

huggen och polerad korallsten, utan bindemedel mellan stenarne. Dess

höjd var 44 (engelska) fot, längd 267 fot och bredd 87 fot. 4

De grafvar från Sveriges stenålder, som vi hittills betraktat, hafva

alla haft en längre eller kortare stensatt gång. Många finnas dock, som

icke hafva någon sådan gång. De vigtigaste sådana grafvar äro de s. k.

stendösarne och de fristående hällkistorna.

Båda dessa slag af grafvar skulle kunna beskrifvas såsom gånggrifter,

från hvilka man borttagit gången. Dösarne (fig.
113 och 129) likna smärre

gånggrifter med en mer eller mindre afrundad kammare, hvilkens väggar
bildas af tjocka, kantresta, på insidan släta, men på utsidan ojemna sten-

block, och hvilken är täckt med ett väldigt sådant block. Hällkistorna

(lig. 115 och 116) likna deremot gånggrifter med en allångt fyrsidig kam-

mare, hvars väggar bildas af stora, på kant resta, jemförelscvis tunna sten-

hällar, och hvilken är (eller varit) täckt ined en eller flere dylika hällar.

Stendösarnes kammare äro fyrsidiga, femsidiga, ovala eller nästan

runda. Deras längd är vanligen 8—15 fot; bredden 5—7 fot och höjden

1 Dansk "Antiqv. Tidskr." 1855—57, sid. 93.
2
"Årböger" 1870. sid. 172.

"BemEerkninger angående Oldtidens Bygningsmådc af Gravkamre og de såkaldte

Jfettestuer", införda i (dansk) "Ant. Tidskr." 1855-57, sid. 88— 101.
4
Lubbock, "Pre-kistoric times'', l:a uppl., sid. 385

:
der äfven andra dylika byggnader

på (Stilla Hafvets öar omtalas.
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'6
—

5,5 fot. Om väggar, tak och golf gäller detsamma som är sagdt om

gånggrifternas.'öö'

.Mänga dösar, älven sådana vid hvilka man ej ser något spär af en

gäng, halva på södra eller östra sidan af kammaren en större öppning;
andra äro på alla sidor slutna. l

Fi;/. 113 a. Stendös {^rumdäSP) i Ståla soclien på ön Oroust, Bohuslän.

/•Vy. 113 ii. Plan af stendöten fig. 113 n.

Den stendös, som är afbildad fig. 11.'), ligger pä Haga utmark i

Ståla socken, Bohuslän. Kammaren, omsluten af fem väggstenar, är

nästan fyrsidig; dess längd är vid golfvel 7 fot, bredd och höjd nära

(I löt. Takstenens Btörsta längd är 1" fot. Dfi man trycker hårdl på

ett ställe (X S
fig.

L13 b) invid dess kant, kan man sätta den stora

1

Madsen, "Steenalderen", pl. 8 och 10.
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stenen i en vaggande, ehuru endast obetydlig rörelse, hvilket lär fram-

bringa ett doft ljud. Ett dylikt förhållande är äfven iakttaget vid andra

stendösar. '

Dösarne ligga, liksom gånggrifterna, i eller på en hög. Takste-

narne äro nästan alltid, oeh väggstenarnes öfre del vanligen, obetäckta.

Högens fot är, eller har varit, omgifven af stenar, stundom ganska stora.

Någon gång stå stenarne i två kretsar, den ena innanför den andra. -

Dessa höffar äro antingen runda eller aflånga. I förra fallet kallar

man grafven en "runddös" (fig. 113); i senare fallet "långdös", hvilket

namn äfven plägar användas, då, såsom någon gång händer, grafkam-
maren är försedd med en kort gång.

Fig. 114 visar planen af en vaeker långdös, som ligger i skogen
vid Thoreho i Morlanda socken på Oroust i Bohuslän. Grafkammaren,
—

"jättealtaret", såsom det i trakten kallas,
—

ligger något öster

==Hfe #///n^=

«!|i\|l«

Fig. 114. Plan af en ^lånqdöi" vid Thoreho på Orouat. Bohuslän.

om midten af en afiång jordhög, som är omgifven med 17 stenar

af 4 till 6 fots höjd; en af dem (i) är nu kullfallen. Högen synes

på några ställen vara uppgräfd, såsom vid f och vid e, der lemningar
af en till kammaren ledande gång finnas. På två andra ställen, vid

<j

oeh h, synas dcremot små kullar. Takhällen (A) är afbruten vide; dess

längd är 10 fot och bredd 8 fot. En af gångens takhällar (d) linnes

qvar, ehuru rubbad från sin plats. Sjelfva kammaren a är nästan rund,
med öppning åt söder, och har 6 fots diameter vid golfvet, men af-

smalnar uppåt; dess höjd är 6 fot. 3

1 "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", sid. 20. Jfr Sjöborg, "Samlingar f. Nor-
dens fornälskare", I s. 98 (gånggrift i Vestcrgötland) ; Fergusson, "Eude stone mo-
numents", s. 347 (stendös i Frankrike).

2 "Annaler" 1838—39, s. 171; jfr 1840—11, s. 1G5. De franska och afrikanska
dösarne äro stundom omgifna af en tre- eller fyrdubbel stenkrets

;
se t. ex. Fergusson's

"Rude stone monum." (s. 335, 400) och Norwich-kongressens förh., s. 358 pl. V -VII.
3 "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", sid. 13.
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Långdösarnes högar äro icke anlagda i någon bestämd riktning;

några finnas nämligen som ligga i Q.— V., andra i N. — S. och andra i

N.O.— S.V. Deras längd är vanligen 60— 100 fot, men bredden endast

16—20 fot. Stundom hafva de dock en Längd al' '200—300 fot, na^m
gång t. o. m. af mer än 400 fot. ' De innesluta antingen en eller två

grafkammare ;

2
i förra fallet ligger grafven vanligen närmare högens

ena iinda än dess andra.

De fristående hällkistoma (fig. 115 och 116) bildas af ilata, på kant

resta stenhällar; de äro alltid fyrsidiga, ehuru långsidorna ej alltid äro

parallela, hvarigenom kistan blir smalare vid ena ändan än vid den

andra. De flesta hafva troligen varit täckta med stenhällar, ehuru

dessa mångenstädes blilvit lör länge sedan förstörda, eller åtminstone

nedvältade från sina platser.
3 Stundom finnas de dock ännu <jvar. Sä

ligger t. ex. vid Hult i Bärebergs socken, Vestergötland, en 21 fot lång

hällkista, "jättestugan" kallad, hvars alla takhällar ännu äro orubbade;
till största delen synas de öfver ytan af den hög, i hvilken grafven

ligger.

Den
fig.

115 afbildadc hällkistan ligger vid Sjögerås i By socken

på Vermlandsnäs. Oaktadt hvardera sidan består af endast en häll, är

längden 14 fot, bredden 4 fot. Södra ändan är öppen. Takhällen, som

nu ligger bredvid kistan, är 11 fot lång, 4,4 fot bred i ena ändan och

5,3 fot i den andra ändan, hvarest dock ett stycke är lösslaget. Enligt

friherre Djurklou, hvars teckning af detta fornminne 4 vi här återgifvit,

är takhällen tydligen tagen ur ett berg på 150 fots afstånd, "der gar-

dens cgarc med tumstock uppmätt stället och funnit de erhållna dimen-

sionerna fullkomligt öfverensstämmande med hällens."

Fig. 11(5 visar'' en hällkista med hvardera långsidan bildad af llerc

hällar. Denna vackra fornlemning
— i trakten kallad "jättestugan"

—
ligger långt in i skogen å Skotteneds egor i Södra Hyrs socken, Väne

härad, Vestergötland. Kistan, som sträcker sig i N.O.—S.V., är 22 fot

läng på den östra, något böjda sidan och 21 fot på den vestra, som är

nästan rak. Bredden är 7,7 fot vid nordöstra gafveln, hvilken består

af en häll, och 5 fot vid den sydvestra, som är öppen, och mot hvilken

kistan afsmalnar. Ilallarnos höjd är 5— ö' fot. De stä alla tätt intill

hvarandra och äro med stor skicklighet afpassade sa. att hvarje häll,

utan att rubba väggens jemnhet, skjuter något framfor den föregående,
sålunda stödjande denne. Af täckstenarne, hvilka sannolikt varit 5 eller

(I, finnas endast två <|var jemte ett stveke al' en tredje; alla ligga nu

1 "Annaler" 1844 45, B. 194, 197 och 207; 1840—41, b. L65 (:S7 famnar lan-).
-

Madsen, "Steenalderen", pl,
•"> —9.

:1 "Bohuslänska fornsaker Eran hednatiden", sid. L"a och ti:_r. l'.">.

4
1 "Bidrag till vestra Vermlands antiqvariska topografi; redogörelse för antiqvitets-
intendentens verksamhet under ar 1867", pl. 10, jfr sid. 180 (handskrift förvarad i

Vitterhets-akademiens arkiv).
'

Efter < -ti teckning i antiqvitets-intendenten Eriherrc Djurkloua emhetsherättelse för

ar 1868, sid. 17 (i Vitterhets-akademiena arkiv).
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nedfallna i grafven.
Dessutom linnes bredvid sydvestra gafveln en häll,

som troligen hört till taket eller tjenat som ett slags port vid den

öppna ändan. Kistans botten synes vara nedsänkt ungefär 2 fot under

den omgifvande marken. Omkring grafven är, utom vid ingången i

Fig. 115. HälUästa vid Sjögcrås i By s:n, Vermland; 14 fot lång.

Fig. 116. Hällkista vid Shottened i S. Fyrs s:n, Vcstergotland'; 22 fot lång.

sydvest, ett med mossa nu öfverklädt stenröse af större och mindre kuller-

sten upplagdt, och öfver detta höja sig hällarne i allmänhet endast

några tum.

De svenska hällkistorna sträcka sig nästan alltid från N. till S., stun-

dom med någon dragning åt S.V. eller S.O. Bland Dalslands 50 hällkistor
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är det endast två, som göra undantag från denna regel. Den ena är

en hällkista vid Holmen i Frendefors soeken, hvilken är anlagd vid ett

lågt berg, så att berget utgör kistans norra långsida. Den andra är en

10 fot lång hällkista vid torpet Brannerud under Töresbyn i Holms

socken, som ligger i nästan rät vinkel mot en större, 19 fot lång häll-

kista, hvars riktning är N.—S.; afståndet mellan båda grafvarne är en-

dast 16 fot. l

llällkistornas längd är vanligen 8— 14 fot; bredden 3—5 fot och

djupet 2,5
— 5 fot. Några äro dock större. Den största pä Dalsland är

den nyss omtalade kistan yid Brannerud, hvilkens längd är 19 fot, ehuru

bredden endast är 4 fot; hon har varit täckt med en enda kolossal,

nära fotstjock häll. 2

Den största nu kända hällkistan i Verraland, belägen vid Gyltenäs
i Trankils socken, är 18 fot läng och 1 fot bred. Pä h vardera sidan

om henne synes hafva legat en mindre kista, hvars ena langsida bildats

af den stora kistans siduhäll. 3

——--m-m
«!K^^aTr.^a ««s=fe,

5* I ^X
i

r-.^FSr^StE^^^ä^ IF-Kt—i^ä

Fig. 117. Plan af en hällkista rid Knyttkärr nära Åmål, Daltia ml; VI fot lång.

De största grafvarnc af nu i fråga varande slag torde finnas i Väster-

götland. Vi hafva redan omtalat dem vid Skottened och Hult af något
öfver 20 fots längd. Några andra finnas, som äro 24—30 fot langa.
Och i Magra socken, Bjerke härad, ligger en nu nästan förstörd häll-

kista af 32 fots längd och 8 fots bredd, men såsom vanligt afsmalnande

mot den sydvestra gafveln, hvilken är öppen. Den längsta au kända
hällkista i Sverige torde vara en, som ligger på "Stora Lunds-kullen" i

Härene socken, Kullings härad. Hennes längd är 35 fot och bredd 8

fot; hon är ungefär 1 fot bredare vid midten än vid ändarne. *

Nästan alla hällkistor sakna nu gafvelhäll vid den södra ändan,
hvilket icke gerna kan boro pä någon tillfällighet, helst äfven gang-

griftefnas och stendösarnes ingångar vanligen vetta ät solsidan. Un

1

Lignell, "Beakrifning öfver grefskapet Dal' 1

(Sthlm, 1861), l rid. 67.
:

Lignell, 'VAntiqvarisk topografi öfver landskapel Dal", sid. 21 (af Vitterhets-akademien
ar 1860 prisbelönt täflingsskrift ;

bandskrift i Akademiens arkiv).
1

Djurklon, reseberättelse för är L867, rid. 151.
4

Djurklou, reseberättelse för är 1868, åd. 71 och 187.
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annan omständighet, som talar för att de flesta hällkistorna ursprungli-

gen varit öppna i södra andan, är den, att mänga af dem blifva smalare

och lägre mot denna ända.

Fig. 117 visar det sätt, hvarpå hällkistorna i Dalsland vanligen
afsmalna mot söder. Den här afbildade grafvcn, som ligger på gränsen
mellan Åmåls och Tösse socknar i Dalsland, är 17 fot lång och 4 fot

bred vid norra ändan, under det att ingången vid den södra ändan en-

dast är 1,7 fot bred. Sidorna i denna kista äro, liksom i några andra,

bildade af två rader hällar. 1 1 några hällkistor af denna form är vis-

serligen den södra ändan tillsluten med en mindre sten;
2 men äfven i

det fallet synes hela anordningen påminna om en gånggrift med gång
i fortsättning af kammaren och dörr vid sämrens slut.

En ännu större likhet med sådana gånggrifter erbjuder den fig. 118

afbildade hällkistan vid Yåmb Nedregården i Yåmbs socken, Kåkinds

härad, Vestergötland. Långsidorna fortsättas nämligen något utanför

den östra gafvelhällen, i hvilkch dessutom linnes en rund öppning af

Norr

C4

O:

Fig. 118. Plan af en hällkista rid Våmb Nedregården nära SM/de i, Vestergötl.
Rund Öppning i östra gafvelhällen. Kistans längd (utom gången) 14 fot.

1,5 fots diameter. Kistans längd är 14 fot, bredden vid vestra ändan

7 fot och vid den östra 4,5 fot; djupet 4,5 fot. Gångens längd är 4 fot.

I denna graf fann man år 1859 fiere menniskoskelett, 5 dolkar och

spjutspetsar af llinta, 2 flintpilar, 2 brynstenar af skiffer (lika Atl. 4)

och en bennål. 3

En sådan hällkista med en större, nästan rund öppning i södra

gafvelhällen linnes äfven vid Röd i Lommelanda socken, norra Bohus-

1

Ligncll, "Antiqv. topografi öfver Dal" (handskrift), s. 62. Jfr fig. 127 här nedan.
2 T. ex. Lignclls sist anförda arbete, sid. 45 och 58.
3

St. M. 2(507 och 2(564. Vår figur är tecknad efter en i Vitterhets-akademiens arkiv

förvarad, af hr löjtnant C. Adelsköld kort efter grafvens upptäckt gjord planritning
och efter en af hr II. Werner benäget meddelad teckning; jfr den senares "Antiqv.
berättelser'', I sid. 13 (der socknen kallas Vårfruhem).
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liin (fig. 119). Kistan, livars längdriktning är N.—S., och som bildas

af fyra gråstenshällar, håller 10 fot i längd, 5— fot i bredd och 4—5

fot i djup. Någon takhall finnes åtminstone icke numera, öppningen
i södra gafvelhällen, som börjar vid dennes nedre kant, mäter 2,5 fot i

höjd och 1,4 fot i största bredd. l

Riktigheten af den åsigtcn, att hålen i gafvelhällarne vid Yåmb och

Röd böra betraktas som ett slags minnen af ingången till gånggrifterna,

synes på ett intressant sätt bekräftas af en graf, som år 1866 upptäcktes
i en låg kulle vid Karlsgården Medelplana på Kinnekulle i Vestergöt-

1

** <-53^- -wi - --JT-
fSltflfR»

Fig. 119 a. Hållkista vid Bod i Lommelanda *••«, »ottö Bohuslän; 10 fot lång.

/V7. f/fl /;. Plan a) kistan fig. 119 a.

Fig. 119 '• Södra gafcelhällen
i lastan fig. 119 a.

land. Grafven, afbildad
fig. 120. består af en fyreidig, 9 fot lång och

(i fot bred kammare, hvars längdriktning är X.— S. Alla sidorna bildas

af kantresta, 3 fot höga kalkstenshällar. 1 ten nordvestra delen var täckl med

en mindre häll: för öfrigl skall grafven ei hafva haft någon annan betäck-

ning än "kullersten blandad med jord". Från södra gafveln, och således

i samma riktning som kammaren, utgår en gång af t fots längd och

2,r> fots bredd. Men denna graf skiljer sig frän de vanliga gånggrif-

terna icke blott derigenom, att gången har samma riktning som kam-

1

Förf:s "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", Bid. 18.
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maren, utan äfvcn dcrigenom, att gången icke börjar mellan två vägg-
stenar. Den södra gafveln består nämligen af en sten, i hvars nedre

kant, såsom fig.
120 b visar, det linnes en Tialfrund öppning, som bildar

ett slags ingång till grafven. Denna öppning är 1,2 fot hög och 1,7 fot

bred. I grafven fann man flere mcnniskoskclett, en flintdölk och ett

bryne af skiffer, likt Atl. 4 (St. M. 3482).

t

Fig. 120 a. JELållkista med, gång rid Karlsgården Medelplana på KinneJmlle i Vester-

götland. Kammarens längd i) fot. Vid A finnes i hällens nedre del en

ludfrund öppning, som leder till gången.

^Hl ^y<^\4 ,s ^ {KW™ rö&hsyr'"

Fig. 120 b. Ktemmaren i grafven fig. 120 a

Utom de tre sist beskrifna hällkistorna känner man från Sverige

åtminstone två, som synas hafva haft dylika större hål i en af vägg-
hällarne. Båda dessa grafvar äro funna i As härad, Elfsborgs län,

Västergötland.
Den ena, som låg vid Ilorsared Mellomgården i Yings socken,

förstördes år 1851 af jordegaren, hvilken förde stenhällarne fram till

gården och lät plogen gå öfver platsen. "Ingången skall hafva varit

stängd med en midtpå uthuggen häll; hålet var så stort, att en men-
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niska kunnat krypa in dcrigcnom." I grafven fann man "3 vackra

knifvar och en spjutspets af flinta, samt en stenkammare med skafthål." !

Den andra kistan, hvilkfcn varit 8 fot läng och 6,2 fot bred, upp-

täcktes för tio år sedan i ett stenkummel vid Sölfarp Nedergården i

Muraras socken. Takhällarne voro nedfallne; hvardera långsidan och

den mot N.V. vettande gafveln hade bestått af två hällar. Vid öpp-

ningen
— således i den sydöstra ändan — skall man hafva funnit två

mot hvarandra stälda stenar af det utseende som (ig. 121 visar, "hvar-

igenom grafrummet liknat en hundkoja". Den ena af dessa stenar,

bvilken fanns qvar vid friherre Djurklons besök år 1869, var 4,6 fot

hög; urholkningen, "som tydligen var urknackad", hade en höjd af 2,2

fot och 0,8 fots bredd. "Vid grafvens genomletande hittades några flint-

saker, deribland två knifvar, spjutspetsar, en fyrkantig spetsad nål af

hvitgrå stenart (möjligen ett bryne, likt Atl. 4) och några skärfvör efter

lerkärl, men inga ben och intet spår af kol eller aska." 2

En sådan ingång till grafven, som den

(ig. 121 afbildadc, synes utgöra ett slags mel-

lanform mellan de i gånggrifterna vanliga
—

bildade af två på något afstånd från hvarandra

stälda stenar — och de runda hälen i hällki-

storna vid Vämb, Horsared, Röd och Medel-

plana.

Afvcn i andra länder, t. ex. i England,

Frankrike, Cirkassien och Indien, har man fun-

nit flere dösar och hällkistor med mer eller

mindre runda, i ena vägghällen uthuggna öpp-

ningar.
:{

Fig. 122 visar en indisk graf af detta

slag, belägen i bergslandet Coorg i sydvestra delen af vestra indiska

halfön. lustan är genom en mellanvägg delad i tvä rum; till hvart-

dera rummet leder en halfrund öppning. Att denna finnes vid vägg-

stenens öfverkant beror troligen derpå, att grafven var nedsänkt i jor-

den, så att täckhällen låg i jemnhöjd med marken. 4 Andra indiska

stendösar eller hällkistor hafva ett rundt hål midt pä ena väggen (jfr

lig. 118}.

I sammanhang härmed torde ett egendomligt förhållande förtjena

nämnas, som blifvit iakttaget a en liällkista belägen vid Bugeryr i
Etåg-

j-enls socken, södra Dalsland. I tre af långsidornas hällar äro vid öf-

verkanten halfrunda hal urknackade, men endast af 2,5 tums bredd

Fig. 121. Ingången till in

hallkista vid Sölfarp
i Vestergötland.

1

Djurklou, reseberättelse för 1869, sid. i'.".'.' och 264; Ljungström, "Åhs och Wedens

härader", rid. 69.
2

Djurklou, reseberättelse Eör 1869, sid. 263 I.

1
Fergusson, "Rude Btone monuments", sid. 167, 344, :r>7 (grafvar i Bydvestra Eng-
land oeh Bretagne med alldeles sådana stenar som fig. ':'/). 117. 168 '"'Ii I';

1

.': Bon-

Btetten, "Essäi sur les dolmens", rid. i">.

*
Fergusson, anf. arb., rid 17:.' :'. : Zinck i "Arböger" 1869, sid. ;;:,7
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och 1,2 tums djup. Kistans längd är 13,8 fot och bredd 3,5 fot; de

lyra täekhällarne finnas ännu i behåll. *

Den nyss omtalade hällkistan eller gånggriften vid Medelplana är

anmärkningsvärd äfven derföre, att kammaren längseftcr tudclas af en

från norra gafveln utgående, på kant rest häll af (i, 5 fots längd (jfr fig.

122). Denna skiljevägg når således ej fram till södra gafveln. Den
delar ej heller grafven i två lika delar, ty afståndet till vestra väggen
är endast 2 fot, men till den östra 4 fot. Kan möjligen denna större

skiljevägg vara af samma slag som de små, hvilka, såsom vi i det

följande (sid. 142) få se, förekomma i flere gånggrifter i Aestergötland?
2

De vanliga, fristående hällkistorna bestå nästan alltid af endast ett

rum utan afdelningar. Någon gång ser man dock sådana som innehålla

flere rum, t. ex. den fig. 123 afbildade, hvilken ligger på Sandåkers

Fig. 122. HäWästa i Indien.

moar i Krokstads socken, Bohuslän. Denna kista, som sträcker sig i

N.(0.)
—

S.(V.), är afdelad i två rum, af hvilka det ena har 11 fots längd
och 5,5 fots bredd vid den nordöstra ändan, der en takhall ännu finnes

qvar; vid den motsatta ändan är det något smalare. Det mindre rum-

met, som möjligen skulle kunna betraktas som ett slags gång, är 4 fot

långt.
3

Stundom, ehuru mycket sällan, äro två hällkistor sammanbygda,
så att de hafva en sida gemensam. En sådan dubbelgraf, bestående af

två långsides med hvarandra liggande kistor af olika storlek, finnes vid

Sandviken i Trankils socken, sydvestra Vermland. Den större kistan,

1

Lignell, "Antiqv. topografi öfver Dal" (handskrift), sid. 34—36; Dybeck, "Svenska
minnesmärken", pl. 3, 5 fig. 3, 6 fig. 6 och sid. 7.

2 Jfr fig. 14 å pl. 8 i första häftet af Werners "Antiqvariska berättelser".
3
Enligt Holmbergs "Bohusläns historia och beskrifning", 2:a uppl., 2 sid. 199. --

Jfr de här nedan (sid. 130, 131) omtalade stenkistorna vid Kinna .Sanden i Vester-

götland och Torseke i Skåne.
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i hyilken enligt sägnen en jätte legat begrafven, är 10 fot läng och

5 fot bred. Den mindre kistan, "öngegrafven",
— i hvilken jättens

unge legat
— har 5 fots längd och 3 fots bredd. ' En dylik graf,

som möjligen bestått af en större kista med en mindre ii hvardera

sidan, finnes § Gyltenäa egor i samma socken (sid. 123).

Fig. 123 a. Hallkista på Sandåkers moar i Krokstads $:?t, Bohuslän; 15 fat lång.

1

j&i* Ci
, 1 ,! "

,

••

Fig. 123 b. Plan af kistan fig. 123 a.

Hittills hafva vi endast betraktat sådana stenkistor, som varit mer

eller mindre synliga öfver ytan af den omgifvande jord- eller sten-

kullen. Man har emellertid äfven funnil flere af en hög helt och

hallei dolda stenkistor, hvilka likaledes visat sig vara grafvar från sten-

åldern. Det kan dock stundom, af samma skal som vi i fråga om sten-

1

Djurklou, e eberättelsc Eör &r 1867, rid. 16] och pl.
XI li<_

r
. g.

M<>nh Hut, Sn i ilid
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dösarncs och gånggrifternas högar anfört, vara osäkert, huruvida hela

högen blifvit uppkastad under stenåldern, eller om kistans öfre del ur-

sprungligen varit obetäckt och först efter stenålderns slut blifvit dold

genom högens förstorande.

Detta tvifvel synes t. ex. vara berättigadt i afseende på en graf-

kista, som år 1872 upptäcktes vid borttagandet af en större rund

hög å egorna till Kinna Sanden vid Kinna kyrka i Marks härad, Vä-

stergötland. Högen, som bestod af jord blandad med småsten, hade

haft ungefär 7 fots höjd och 65 fots diameter. På dess botten, några
(ot på sidan om medelpunkten, låg en 19,2 fot lång grafkista i rikt-

ningen (N.)X.O.
—

(S.)S.V., bygd af kantresta gråstenshällar och afdelad

i tre rum. Vid den nordöstra ändan, der kistans bredd endast är 2,4

fot, hade några smärre flata stenar stått snedt för öppningen; men den

sydvestra ändan, der bredden är 3,6 fot, var alldeles öppen. Det nord-

östra rummet är 9,7 fot långt, det mellersta 3,8 fot och det sydvestra

5,1. Det mellersta rummet och angränsande delar af de båda andra

voro täckta af en 7,i fot lång och 4 fot bred granithäll; inga andra

takhällar funnos. På kistans botten, tre fot under väggarnes öfverkant,

hittades" 4 dolkar och spjutspetsar, ett halfmånformigt verktyg, samt

spanor och skärfvor, allt af flinta, och 2 brynen af skiffer (lika Atl. 4),

några saker i hvarjc rum; vid den nordöstra gafveln låg dessutom en

mängd kol. Under takhällen, på ungefär en fots djup, stodo invid

skiljeväggen mellan det nordöstra och mellersta rummet, i två intill

hvarandra stötande hörn, två lerkrukor, som innchöllo brända ben och

bronssakcr af de iinder den yngre bronsåldern vanliga formerna; i det

sydvestra rummet fann man bitar af ett tredje sådant grafkärl jemte

några bronssaker från nämnda tid. x

Oaktadt de arbetare, som genomletade grafven, icke märkte några
ben på samma djup som stensakerna, är det dock mycket sanno-

likt, att lemningar af obrända lik funnits der, men undgått uppmärk-
samheten, emedan de varit förmultnade; det mellersta rummets ringa

längd gör det troligt, att det eller de lik, som detta tilläfventyrs

inneslutit, varit begrafna i sittande ställning, såsom fallet så ofta är i

stenålderns grafvar. Kistan vid Kinna Sanden är nämligen utan tvifvel

bygd och först begagnad under sistnämnda period, ehuru man sedan

användt den till förvaringsrum för grafkärl inneslutande lemningar af

personer, som lefvat under bronsåldern. Den omständigheten, att åt-

minstone två af dessa grafkärl icke kunnat komma på den plats, der de

nu anträffades, utan att den öfver kistans midt hvilande stora stenhällen

afiyftades, den under bronsåldern vida mer än under stenåldern all-

1 Statens Hist. Museum 47S8. De här funna bronssakema voro 2 knifblad, 7 knappar
och en 1 • i t af en spiralrefflad ring. Då jag besökte stället hösten 1872, var kistan
redan alldeles tömd, men en af de personer, som varit närvarande vid högens bort-

tagande, gaf en särdeles redig och noggrann beskrifmng af fyndomständigheterna.
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manna benägenheten för stora grafhögar, samt erfarenheten från andra

trakter i Norden, allt detta synes tala för att grafkistan ursprungligen
icke varit helt och hållet betäckt, utan att större delen af högen blifvit

uppkastad först vid eller efter nedsättningen af de tre "askurnorna".

Det torde härvid icke böra förbises, att bredvid kistan stå två, något
mer än 3 fot höga stenar, hvilka icke gerna kunna hafva haft nåjjron

betydelse för högen, men möjligen äro lemningar af en sådan stenkrets,

som så ofta ses kring hällkistorna och stendösarne (fig. 114 och 119).

En i många afseenden märklig likhet med sist beskrifna graf och

med de fristående hällkistorna erbjuder den
fig.

124 afbildade stenkista,

< r

\
Sk
fe.

tig. 124 ". Gra/kista af resta stenhällar vid Torseke i Skåne; 20 fot lång.

Fig. V>4 b. Ingången till kista/n fig. 124 a, sedd inifrån.*

som år 1869 anträffades af d:r Rildebrand på bottnen af ett jordblandadl
stenkummel vid Torseke i Fjelkestads socken, nära Kristianstad. Kistan,

som låg rätt i' norr och söder, var genom en af kullerstenar bildad.

2,5 fol tjock mur, delad i två nästan lika stora rum. Under denna mur
fanns på kistans botten en hvassryggad, låg och smal sten. bildande ett

slags tröskel. Det södra rummel var täckt med fvra stora stenhällar;

mellanrummen mellan dem voro sorgfälligt fylda med smärre Btenar.

De1 norra rummet c^-<\f icke någon sådan betäckning. Vid södra ändan

af kistan fanns tvärs for dmi öppna ingången (se lig. 121 6) en låg,

smal och skarpryggad ston, hvilken, liksom den mellan kåda rammen,
bildade ett slags tröskel (d). Stödd mol donna, stod utmed don östra

1 a bottenalfven
;

/'. b Bidostenarne ; p takstenen; d tröskelstenen; e inre Bidostenen

I den ligeande "dörren"
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väggen en smal, spetsig sten (<), som minskade öppningens bredd.

Mellan denna sten och den vestra väggen låg öfver "tröskeln", parallelt

med marken och till hälften inskjutande i grafven, en större flat häll,

hvilken utan tvifvel fordom tjenat som "dörr" (f). Tak i porten bildades

af den sydligaste af de fyra takhällarne. Utanför porten och betäckt

af samma takhall gick en gång i fortsättning af kistans längdriktning.

(i;mgens bada väggstenar, en på hvardera sidan, stodo dock icke i rät

linie med kistans väggar, utan redan invid kistan är gången något sma-

lare än denna, och bredden aftager ytterligare mot gångens mynning.
A t ståndet mellan kistans södra ända och utkanten af det stenkummel,
i hvilket grafven låg, var ungefär 20 fot.

Norra rummets längd
— intill den först omtalade tröskeln eller

stenmurens södra kant — var 11,5 fot, det södra rummets 9 fot; kistans

bredd vid norra ändan 4,2 fot, vid den södra 3,5 fot. Den norra gaf-

velhällens höjd var 4,4 fot.

I det norra rummet voro 18 personer, dcribland 3 barn, och i det

södra en äldre person och ett barn begrafna; alla liken hade utan tvifvel

varit sittande. Benen af två lik lågo till större delen emellan och

under stenarne i skiljemuren mellan de båda rummen. Dessutom fann

man i grafven en flintdolk, ett bryne af skiffer
(
= Atl. 4), en mängd

ben af hund, nötkreatur, häst, får och svin, samt stora klumpar af

musselskal (Unio pictorum och Unio crassus).
'

Det är anmärkningsvärdt, att takhällar endast funnos öfver kistans

södra afdelning, ehuru väggstenarne der voro vida svagare och mindre

väl valda än de i den norra. Detta förhållande söker d:r Hildebrand

förklara på det sätt, att grafven ursprungligen bestått af allenast ett rum,

det n. v. norra. Då detta blifvit fyldt med lik, hade man tillbygt ett

nytt rum. Han antager emellertid, att det förflutit någon tid mellan

den sista begrafningen i det gamla rummet och det nyas uppförande,

hvarigenom de senast insatta liken hunnit multna så mycket, att inan

icke skydde att på deras ben uppföra skiljcmuren. Samma orsak för-

anledde äfven, att man ansåg sig kunna saklöst öfverflytta takstcnarne

från den gamla grafkammaren till den nya, der de skulle gifva skydd
åt de nyss insatta liken. Den under skiljemuren mellan båda rummen

liggande tröskeln synes antyda, att den ursprungliga kistan haft sådan

'dörr" och troligen äfven sådan gång, som nu ses vid kistans södra

ända. 2

Om denna förklaring är riktig,
— och det synes vara mycket som

talar derför — och om således grafven begagnats vid flere olika till-

fällen, torde det emellertid vara möjligt, att grafven ej från början
varit helt och hållet täckt af ett stort stenkummel, hvilket i så hög-

grad försvårat tillträdet till honom. Härför talar väl äfven grafvens

1 Denna märkliga graf ;ir beskrifven af d:r Hildebrand i "Ant. tidskr. f. Sv.". 3 s. 25 33.
2

"Antiqv. tidskr. I'. Sv.". 3 sid. 32.
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stora likhet med de vanliga, fristående hällkistorna, samt gången, port-

öppningen och "dörren". A andra sidan skulle man dock möjligen
kunna invända häremot, att grafven ligger i en trakt, från hvilken

man
ej känner några fristående hällkistor.

Andra stenkistor, innehållande lemningar af obrända lik och forn-

saker af sten, liar man dock funnit i Sverige, hvilka nu äro alldeles be-

täckta af en jordhög eller ett stenkummel, och i afseende på hvilka del

icke torde finnas något skäl att antaga, det de ursprungligen varit mera

ohöljda. De äro vanligen bildade af kantresta stenhällar på samma sätt

som de nu beskrifna, fristående grafkistorna; men de flesta äro mindre

än hällkistorna (6
—10 fot långa) och slutna pä alla fyra sidorna.

Emedan alldeles dylika, af en jordhög eller ett stenkummel höljda
stenkistor äfven begagnades under bronsåldern, isynnerhet under denna

periods förra del, är det emellertid i mänga fall svårt att afgöra, om
en sådan graf bör hänföras till stenåldern eller icke. Såsom bevis för

att grafven tillhör stenåldern får man naturligtvis icke anföra den om-

ständigheten allena, att man i grafven icke funnit några fornsaker af

metall, utan endast ett eller annat vapen af sten. Mänga fynd visa

nämligen, att fornsaker af sten begagnades äfven långt efter stenålderns

slut, och det kan naturligtvis mer än väl antagas, att bronsen varit i

allmänt bruk, utan att någon sak af denna dyrbara metall kommit att

Läggas ned i grafven. Det berättigade i ett sådant antagande framgår

tydligast deraf. att man funnit flere grafvar, hvilka icke innehållit spår
af metall, ehuru de bevisligen äro yngre än stenålderns slut.

Antalet af de svenska grafvar som med säkerhet kunna hänföras

till stenåldern är ganska stort. Man känner nu mellan 400 och ;"><><».

nämligen ungefår 120 gånggrifter, 100 stendösar utan gäng. 200 fri-

stående hällkistor och flere af jord eller sten höljda stenkistor. l

Gånggrifterna kallas ofta af folket "jättestugor" eller "jätteugnar".
2

Den af fornforskare fordom använda benämningen på dem. "halfkors-

grafvar", är nu såsom mindre lämplig öfvergifven.
— Dösarne kallas

i Bohuslän "dyrhus". Stundom användes ordet dos i vidsträcktare be-

märkelse än vi här ffifvit detta ord, sa att det äfven omfattar eråner-

grifterna. Sjöborg och han.- samtida kallade dösarne och gånggrifterna

"kummelgrottor", "tempelkummel", "altarkummel". 3— Hällkistorna lie-

nämnas vanligen 'stenstugor", jättegrafvar" m. m. Ordel hällkista kan

naturligtvis användas om hvarje af (resta) hallar bildad grafkista, men vi

1 Sr Bil. i' och den deri meddelade litteraturöfversigten.
J På Ekorna-vallen invid Uornborga-sjön i Vestergötland ligger en gånggrift, bodd

kallar "Gigerommen", på isl. gigjar-ofnin, jätteqvinnans ugn. Dylika grafvar kallas

på vissa Btällen i Jylland "Jynovne" (Wbrsaae, "Danmarks Oldtid", rid. 62).
•'

Sjöborg, "Nomenklatur", sid. 130 o. följ.
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begagna detta uttryck helst i den mera inskränkta betydelsen af en

fristående, d. v. s. åtminstone till en del obetäckt, hällkista och an-

vända för öfriga grafkistor af sten den allmännare benämningen "sten-

kista".

De flesta svenska gånggriftcr ligga inom Skaraborgs län i Väster-

götland. Från den till Elfsborgs län hörande delen af Vestergötland

känner man f. n. endast en gånggrift, belägen vid Blixered i Åsbräcka

socken, nära Göta elf. Kammaren är 16 fot lång och 8 fot bred vid

norra ändan, men afsmalnar mot den södra, från hvilken en smal gång
leder — således i samma riktning som kistan. l

Dessutom finnas gånggrifter i Skåne och Bohuslän. Fig. 125 och

126 visa två bohuslänska grafvar, hvilkas tydliga gångar berättiga oss

att föra dem till denna grupp.
2

Den fig. 125 afbildade grafven ligger vid Gunneby i Stenkyrka socken

på Tjörn. Kammaren, som täckes af två stora hällar (a, b), är 12 fot

lång och 6 fot bred. Den "ganska långa" gången (c) vetter åt S.O.;

tre af hans takstenar (cl, e, f) finnas ännu qvar.
— En liknande graf,

belägen på Lunneslätts egor i Tegneby socken, Oroust, ses fig. 126.

Fig. 125. Gånggrift vid Gunneby på Tjiirn. Bohuslän.

Kammaren är 11 fot lång, 8,5 fot bred, "men foga hög"; takhällen har

omkring 15 fots längd. Gången, som saknar takstenar, vetter ät S.O.;

dess väggstenar lära dock ej höja sig öfver högens yta.

Åfven i Nerike och Södermanland har man funnit ett par grafvar

af hufvudsakligen samma form som gånggrifterna, ehuru man icke kän-

ner något om de lik eller fornsaker, som de troligen inneslutit. 3

Fig. 127 visar en af dessa grafvar, belägen vid Yxhult i Kumla socken,

Nerike. Grafkammaren har invändigt en längd af 14 fot och en bredd

af 10 fot; höjden är icke angifven. Från södra sidan, men något vester

om midten, leder en kort, 4 fot bred gång. Mellanrummet mellan kam-

1

Enligt benäget meddelande af hr adjunkt E. W. Olbers.
2 Förf:s "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", sid. 12-15.
3
"Antiqv. tidskr. f. Sverige*', 3 sid. 301 och 359 (jfr noten).
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Fig. 126 a. Gånggrift vid Limneslått på Oroust, Bohmlän.

.

i

Il 1 1 1'

Fig. 126 h. Gånggriften fig. 126 </ tedd frän .sidan

A

Fig. 127. "Gånggrift" vid YxJiult i Rumla ».-», Nerike.
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murens dubbla, af kantresta kalkstenshällar bildade väggur är fyldt med

jord och mindre kalkstensstycken. Några takhällar omtalas icke. l

Den lig. 128 afbildade grafven finnes å Berga egor i Torpa socken,

inom den till Vesterås län hörande delen af nordvestra Södermanland.

I en grafhög med stenkrets kring foten ligger en fyrsidig, af stenar

bildad grafkammare, från hvilken en gäng leder ut till högens kant.

Kammarens längd är 12 fot och bredd 6 fot; gången är 9 fot lång och

3 fot bred. Stcnarnes höjd och gångens riktning äro icke uppgifna;

ina
-a takhällar finnas. 2

Stendösar i inskränktare betydelse, d. v. s. utan gång, finnas inom

Sverige, så vidt vi nu veta, endast i Skåne (hg. 129), Halland och Bo-

huslän (fig. 113 och 114), samt på Öland. :{

Fristående häll kistor, till större eller mindre del obetäckta, före-

komma i stort antal i Vestergötland, Bohuslän, Dalsland och syd-

lug. 128. "Gånggrift" vid Berga i Torpa s:n, Södermanland.

vestra Vermland. I Vestergötland finnas de ganska talrikt, äfven

inom den till Elfsborgs län hörande delen, från hvilken trakt man, så-

som vi nämnt, ej känner mer än en enda gånggrift. Alla de verm-

ländska hällkistorna ligga i Nordmarks, Gillbergs och Näs härader, de

flesta i närheten af de stora sjöarne på gränsen till Dal och utmed

Byelfvcn. De två nordligaste hafva funnits i Glafva socken, således

nära Glafsfjolcn, hvilkens utlopp Byelfven, som bekant, bildar; dessa

två hällkistor äro dock nu nästan alldeles förstörda. 4

1

Hofberg, "Nerikcs gamla minnen'', sid. 10 fig. B och sid. 20.
2 Efter friherre O. Hermelins beskrifning öfver Torpa sockens fornminnen, i Vitter-

hets-akademiens arkiv.
3 På Öland äro dock endast 4 kända, hvilka alla ligga inom Resmo s:n i öns syd-

vestra del; AHqvist, "(Hands historia och beskrifning'", I sid. 16 och II: '1 sid. 194.
4
Djurklou, reseberättelse för 1867, sid. X och 91.
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I högar eller stenkummel dolda stenkistor, hvilka endast inne-

hållit obrända ben och fornsaker af sten, och hvilka således troligen till-

höra stenåldern, äro kända från Skåne, Blekinge, (Oland), Småland, Hal-

land, Bohuslän, Vestergötland, Nerike, Östergötland och Gotland. 1

Grafvar från stenåldern förekomma således i Götalands alla pro-

vinser, samt i Vermland, Nerike och Södermanland; från andra svenska

Landskap torde de deremot ännu icke vara kända.

AlVen från andra länder än »Sverige känner man en stor mängd

grafvar af de former vi nu betraktat.

Gånggrifter förekomma mycket talrikt i Danmark;- dessutom har

man också i norra Tyskland, Nederländerna, liretagne, på Kanalöarna,
i England, Skotland och Irland funnit grafvar, som mer eller mindre

likna våra gånggrifter.
3 Äfven i några andra länder har man visser-

ligen funnit grafbyggnader med gång, men dessa hafva antingen, så-

som de s. k. "allécs couvertes" i Frankrike,
4

gängen i samma rikt-

ning som kammaren och af ungefär samma bredd som denna; eller

också höra de till helt andra kulturperioder än de skandinaviska gång-

grifterna.
5

Grafvar af samma sias; som våra stendösar utan gång och våra fri-

stående hällkistor hafva deremot en mycket större geografisk utbred-

ning. De finnas i sydöstra Norge,
8

i Danmark, i norra Tyskland, der

de i öster gå till Weichselns floddal, i Polen, Holland, Belgien, Eng-
land, Irland och på Kanalöarna, i Frankrike, Spanien och Portugal.
Man har äfven funnit dem i Schweiz, — der de dock äro sällsynta,
utom bland durabergen

— samt i Savoyen och Italien (Etrurien), på
Corsika och Sardinien. I norra Afrika (Algeriet) äro de myckel tal-

rika. Vidare finnas de på Peloponnesus, på Krim, på Svarta Ilafvets

1 Sr Litteraturöfversigten i Bil. C.
2 Om danska gånggrifter och stendösar, saml deri gjorda fynd, se hl. a.: Matisen,

"Steenalderen", pl. 5—18; Finn Magnusen, "Runamo og Runerne", b. ."ill följ.;

Worsaae, "Danmarks Oldtid", b. t'.-' 7:.'. och "Nord. Olds.", s. 6 -8; "Annaler" 1838
:;:». b. k::, och 176 (Worsaae), L840 11. s. 138 (Worsaae) och KW. 1842 13, s.

:;-:. 1844 15, -. 193 (Worsaae), 1858, s. 200 (Boye), och 1862, -. 323 (Boye;
"jaettestuen ved Eammer"); "Årböger" 1866, b. :.'< >7 (Jensen), L868, s. '.''.» L06 (En-

ch 338 (Faber), L870, ~. 169 (Engelhardt) och TM (Feddereen), 1871, b.

L9 84 (Zinck), m. il. arbeten.
;

Fergusson, "Rude Btone monuments", b. 51 i

I 164 (England), L82, 203, 208,

214, l':;I (New Grange, Dowth m. H. ställen i Lrland), 246 (Maeshowe pä en af

Orkney-öama), 259 (Skotland) och 320 (Drenthe, Nederländerna); II. Bildebrand,
"De förhistoriska folken", b. 70, si. sr,. ;i| och 92"; Norwich-kongressen, s. 218

22 och pl. 1 (Bretagne och Kanalöarna); Simpson, "Archaic Bculpturings" (Edin-
burgh, 1867), pl.

H' (Skotland); I. mit, "Heidn. Alterth." II. haft. 8 pl. I.

tillägg (Sachsen); Lisch, "Meklenb. Jahrbiicher", 26 b. 123 6.
1 Cazalis de Fondouce, "All ertes de la Provence" (Paris, 1873); jfr Fergusson,

.in I', ai 1'.. -. i'.
1-

I Och :''
s 7 ( S|>aliicn).

8 T. ex. den under namne! "Atreus' skattkammare" kända grafven vid Mycenre i Grek-
land (Fergusson'8 anf. arb., -. ''•'': jfr s. 419 och 423, Malta). Vid MycensB finnes äf-

iii stendöa af vanligt slag; Bonstetten, "Essai Bur LeB dolmens", -. il.
'• Från Norge känner man <lnrk blott < n stendös; ilen ligger i Bmålenenes aml (Norska

i rinn. för:s ärsber. för 1869, b. 101).
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norra kust, i Palestina och slutligen i stor mängd i Indien. l

Många,
i synnerhet af dom i sistnämnda länder, skilja sig dock betydligt från

våra dösar, i det att både deras vägg- och takstenar äro tunnare, samt

mera Hata och regelbundna än i Nordens dösar.

Alla här omtalade utländska grafvar af samma former som våra

stenåldersgrafvar höra dock icke till stenåldern. I mänga, t. ex. i de

sydfranska och afrikanska "dösarne", finner inan ofta brons- och jcrn-

saker; och khassierne i Indien bygga ännu i dag, såsom vi sid. 118

nämnt, ett slags dösar åt sina döda.

Utom Norden linncr man ej sällan i grafvar af de former, som

nu äro i fråga, figurer inristade å stenhällarne. 2 Så vidt vi veta, har

man ej funnit sådana ristningar i någon svensk graf, som med säkerhet

kan hänföras till stenåldern. Det enda undantaget skulle vara den be-

kanta, år 1805 förstörda gånggriften på Axevalla hed; å en af dess

stenar lär nämligen ett likarmadt kors hafva varit inhugget.
3 Det är

möjligt, att detta kors, om det är lika gammalt som sjclfva grafvcn, varit

omgifvet af en nu otydlig cirkel, och således liknat ett hjul med fyra

ekrar, hvilken figur mycket ofta förekommer på Nordens äldre fornlem-

ningar,
4 och hvilken äfven i andra länder sedan urminnes tider au-

vändts, stundom såsom symbol af solen. 5

Samma figur finnes äfven på ett par dauska stenåldersgrafvar, näm-

ligen på den inre sidan af en väggsten i en gånggrift vid Ullerup nära

Thisted, på den yttre sidan af takstenen till en stendös vid Herrestrup

på Sjselland, och på takstenen öfver en grafkammare i en hög vid

Skomagerkroen mellan Eoskilde och Holbask. 6 På Herrestrup-döscns

1

Worsaae, "Blekingske Mindesmgerker fra Hedenold" (Kphmn, 1846), s. 29; Ber-

trand i ''Revue arckéologique" 1864; Bonstetten, "Essai sur les dolmens" (Geneve,

1865), med karta: Paris-kongressens förhandlingar, 1867, s. 167—222 (Frankrike,

Portugal); Norwich-kongrcsseu, 1868, s. 194 (Algeriet), 218 (Bretagne), 240 (In-

dien). 351 (Aveyron, Frankrike); Bologna-kongressen, 1871, s. 211 (Nederländerna)
och 217 (Frankrike); Briissel-kongrcssen, 1872, s. 406 (Afrika); ''Matériaux pour 1'hist.

de rhomme''; Engelhardt, "Om Steendysser og deres geografiske Udbredelsc" i "Ar-

böger" 1870, s. 169; Fergusson, "Rude stone monuments", med karta
;
H. Hildebrand,

"De förhistoriska folken", s. 69; "Friderico-Fransisceum" (Leipzig, 1837), pl. 36, och

Lisch, "Jahrbiicher", 30 s. 12 (se registret; Meklenburg); Estorff, "Heidn. Alter-

thiimer". pl. 1. 2 (Hannover), m. 11. arbeten. - Dösarne kallas i Tyskland "Hunen-

graber",
"
Hiinenbetteri" eller "Riesenbetten"; i England och Frankrike "dolmens" (af

det keltika daul, bord, och men, sten); i England äfven eromleehs; i Portugal "antas".
2 Se t. ex. tig. 44 och not 1 å s. 76 här ofvan; Fergusson, "Rude stone monuments",

s. 206, 207, 211, 216, 217 (Irland). 361—;") (Bretagne); "Neue Zeitschrift von dem

timring. -sächsischen Verein herausgegeben", B. 1 h. 3, s. 52 och pl. I, II (stor sten-

kista vid Merseburg; lineära sirater, de flesta rödmålade).
1 "'Xotice d'un ancien tombeau de Vestrogothic" (s. 4), ur Malte-Brun's "Annales des

Voyages", 27.
4 Den tinnes t. ex. på tvä af det skånska "Kiviksmonumentets" .stenar (Nilsson, "Brons-

åldern", s. 5) och pa tlere hällristningar (Holmberg, "Skandinaviens hällristningar",

hg. 17, 63, 68 m.
11.)

5
Muller, "Religiöse Symboler af Stierne-, Kors- och Cirkel-Form hos Oldtidcns Kultur-

folk" (Kphmn, 1864), s. 53; aftryck ur "Vidensk. Sclsk:s skrifter, 5:te Raikke, hist.

og. philos. Afd., 3 Bd."
b Finn Magniisen, "Runamo og Runerne", s. 517, 544 och pl. 7 tig. 5, 6: "Nord. Tidskr.

f. Oldk.". 1 s. 181 och 2 s. 254; "Annaler" 1842—43, s. 358, pl. X; "ÅrbÖger" 1870,
s. 182 not.
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taksten ses dessutom fyra fartyg lika de på hällristningarna vanliga;
och i Ullerupgrafven, liksom på takstenen till en stendös vid Strarup
nära Koldihg,

* äro figurer inhuggna, af hvilka några halva en viss likhet

med binderunor. Det är emellertid ovisst, om alla dessa figurer för-

skrifva sig från stenåldern, i synnerhet som man ej vet, om Ullerup-

grafven förut varit öppnad, och då den hög, som betäckte Herrestrup-

dösen, på redan anförda skäl (sid. 117) kan anses hafva tillkommit under
bronsåldern.

Då man betraktar de olika slag af grafvar från Sveriges stenålder,
som vi nu studerat, framställer sig lätt den frågan, om de alla äro

samtida, eller om de representera olika delar af den yngre stenåldern.

Redan den långa tidrymd, som denna period uppenbarligen omfattat,
och det stora antal grafvar, som trots årtusendens förstöringsarbete ännu

finnas qvar, göra det troligt, att de olika graffbrmerna tillhora något
olika tider. Också torde man icke misstaga siir, om man anser "gång-

grifterna" som typ vara äldre än hällkistorna. Talrika mellanformer

antyda det sätt, hvarpå den senare grafFormen uppstod, i det att gän-

gen, från att vara lång, smal och vinkelrät mot kammaren, först blef

kortare och bredare samt flyttades till ena gafveln, sä att han fick

samma riktning som kammaren (lig. 120, 118 och sid. 134), och sedan

endast antyddes dcrigenom, att grafven afsmalnade mot den södra ändan

och der genom två i spetsig vinkel mot hvarandra stälda hällar ytter-

ligare minskades i bredd
(fig. 117).

Som ett minne af ganggrifternas ingång bibehölls länge den seden

att lenina kistans södra ända öppen (lig. 115, 1 IG) eller att åtminstone

pa den södra gafvclstenen lemna en öppning (lig. 121, 118— 120).

Slutligen försvann äfven denna öppning, och kistan blef på alla sidor

sluten. Nästan samtidigt upphörde hon att, såsom gånggrifterna, vara

till en del fristående; hon blef helt och hållet öfvertäckt med en jord-

hög eller ett stenkummel. Men då bronsen kort derefter började
blifva känd här i Norden, är det ofta svart att med bestämdhet afgöra,
om en sådan graf tillhör tiden före eller efter stenålderns slut. under
det alt a andra sidan just denna omständighet, denna likhet mellan

grafvame från stenålderns sista tid och dem från bronsålderns början,
är af den största betydelse för frågan om förhållandet mellan di

bada kulturperioder.
Härvid torde ej böra leninas oanmärkt, att de flesta fristående häll-

kistor Unnas i de delar af Sverige, som törst mot stenålderns slut synas

hafva blifvil befolkade, samt att man i dessa trakter liar haft godt till-

lälle att erhålla det för sådana enrafvar erforderliga materialet.

Svårare är det att besvara frågan "in förhållandet mellan Lian--O DO
grilter och stendösar. Att den ena af dessa grafibrmer utvecklat sig

1 Finn Blagnusen, ''Runamo og Runerne", röd. 17.",.
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ur den andra, visas af talrika mellanformer. Men hvilkendera är äldst?

Då nian ser att dösar, mer eller mindre lika de nordiska, finnas i nästan

alla Europas kustländer från Östersjön till Svarta Ilafvet, liksom på
Afrikas nordkust oeh i Indien, under det att egentliga gånggrifter en-

dast äro kända lian norra Europa, så skulle man visserligen kunna

känna sig böjd för det antagandet, att gånggrifterna här i Norden ut-

vecklat sig ur stendösarne, oeh att sistnämnda grafform blifvit från syd-

ligare länder införd hit. Oeh om, såsom inan sökt bevisa,
l alla sten-

dösar hafva gemensamt ursprung, torde ett sådant antagande hafva stort

skäl för sig. Men då stendösen — ett litet af fyra grofva väggstenar
inneslutet och af ett stenblock täckt rum — är en så 'enkel och na-

turlig grafform, att den kan hafva uppstått hos flere olika folk, utan

att dessa lånat idén dertill af hvarandra; så vore det möjligt, att något
historiskt samband icke funnes mellan dösarne i Xorden och dem i

Indien och Algeriet. Man skulle då kunna tänka sig, att gånggrifterna,

bygda i likhet med de lefvandes boningar, äro de äldsta nu kända

grafvar från vår stenålder, och att de småningom krympt samman

till "dösar", förlorande den för grafven onödiga gången. Denna för-

ändring skulle då hafva försiggått i södra delen af Skandinavien vid

ungefär samma tid, som gånggrifterna i de nordligare trakterna genom
en motsvarande förändring af gången förvandlades till hällkistor. Så-

som stöd för denna åsigt torde man kunna anföra, att gånggrifternas

gångar vanligen äro så smala och låga, att liken icke gerna kunnat ge-

nom dem införas i kammaren, hvarför de troligen icke tillkommit af

praktiska skäl, men väl kunna förklaras, om de betraktas som afbild-

ningar af den till boningshuset ledande gången. Den mycket korta

gång, ofta saknande tak, som man träffat hos flere dösar, och den öpp-

ning mot solsidan, som finnes hos andra, synas, liksom dylika företeelser

å hällkistorna, lättare kunna förklaras som ett minne af gånggrifternas

gångar än som en början till dessa.

Ehuru således skäl torde finnas för den åsigten, att stendösarne i

Norden äro en yngre typ än gånggrifterna,
2 saknas dock ej skäl äfven

för en motsatt åsigt. De olika grafvarnes innehåll hafva väl ej ännu

gifvit något bidrag till frågans lösning; men vi hoppas, att ett noggrant
studium af begrafningssättet och de i grafvarne funna fornsakerna, samt

en vidtomfattandc jemförelse med andra länders grafformcr snart skola

sprida ljus öfver denna vigtiga fråga.

En omständighet, som härvid förtjenar synnerlig uppmärksamhet, är

att man ännu icke torde kunna uppvisa en enda graf från den äldre

delen af vår stenålder. Antingen gånggrifterna eller stendösarne äro

1

Engelhardt i "Årböger" 1870, s. 178; Faiclherbe och Desor i Brussel-kongressens för-

handlingar, s. 4"09 och 421.
2 Här är naturligtvis ij meningen, att alla våi'a dösar skulle vara yngre än våra gång-

grifter eller tvärtom; det är endast fråga om typerna» ålder.
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således de äldsta nu kända grafvar i Norden. Men, om gånggrifterna

vore äldre än dösarne, synes det vara svårt att förklara, huru man med

ens kunnat uppföra så storartade grafbyggnader
— så vida icke nugot

nytt folk vid samma tid uppträdt här. Afven om våra stendösar skulle

hafva samma ursprung som de i Asien och Afrika, tvingas man emel-

lertid att tänka på något främmande inflytande i Norden under sten-

åldern, vid den tid då nian började bygga stendösar här.

Vi hafva hittills endast betraktat stenålderns grafbyggnader i och

för s i
o-

: nu skola vi söka redogöra för det man i dem funnit.

1 )<• i gånggrifterna, stendösarne oeh hällkistorna funna liken äro

alltid obrända, sa vida de icke visat sig vara efter stenålderns slut dit-

komna. Några af dessa grafvar innehålla endast ett lik;
1

vanligen har

man dock funnit lemningar af flere lik i samma graf. Så hade i den

bekanta Axevalla-gånggriften åtminstone 19 lik blifvit iordade, deribland

etl par barn;'
2 och den tig. 124 afbildade stenkistan vid Torseke i Skåne

innehöll, såsom vi sid. 132 nämnt, 20 lik, deribland 4 barn. Ej sid lan

är likens antal i en gånggrift betydligt större, såsom t. ex. i den år

1*72 öppnade grafven vid Karleby kyrka i Vestergötland, der omkring
so lik varit begrafna,

3 och i de två år L863 undersökta gånggrifterna
i Slöta oeh Luttra socknar i samma trakt, der man i hvardera grafven
fann lemningar af mer än 100 lik.

4

1 flere gånggrifter har man icke funnit några skelett i gången: 5
på

andra Btällen hafva deremot lik blifvit jordade äfven i gången.
6

Af de i grafvarne frän vår stenålder funna liken hafva några

funnits liggande utsträckta (på ryggen); andra hafva, såsom de i en

hög med hufvudet öfverst liggande benen tydligen utvisa, varil sit-

tande.
M

Afven utom Norden har man ofta i grafvar (Van stenåldern funnit

sittande lik. Sa hittades t. ex. i en graf i Podolien 15 sittande skelett,

livart och ett med en stenyxa i venstra handen. 7 Från senare tider

1 ''Aut. tidskr. t. Sv."'. :;-.'.) (stendös vid Hafäng i Skåne); "Annaler" ihi :.. ^. m;,.

och 1858, s. 208 (och 209), m. il. Jfr sid. sr. har ofvan (gånggriften i Denghoog
på SIM).

-

"Göteborgs v"etensk. och Vitterh. Bamhälle8 handlingar" (Gtbrg, 1808), b. s? följ.

"Månadsbladet" is;:;, s. 1 1.

4 "Ani. tidskr. t. Sv.", 1 -. l'7'J. nm. I en g&nggrifl vid Borreby på Sjselland funnoa
mellan 60 och Tu skelett af fullvuxna och barn, män och qvinnor; Madsen,
alderen", pl. 17, 18, och "Annaler" 1862, s. 346 (jfr b. 326).
T. rx. gånggrifterna vid Axevalla och Karleby not. 2 och 3 liar ofvan); jfr "An-
naler" L868, b. 209 och 210 m. II.

8 S;i»,,in i gånggrifterna vid Luttra och sluta ("Ant. tidskr. f. Sv.", l b. 260 och 270).
Jfr "Annaler" 1838 39, b. 167; L840 M. b. 138 "•1, L64; 1858, b. 206; 1862, b.

:;'.'7 (samt ''Arböger" L868, -. 106; etl bvärsför lidande Bkeletl och vid dess sida

ett bronssvärd).
'•

"Mittbeilungen der anthropol. Gesellschafl in Wien". 1 sid. 126 -128; jfr Lub-

bock, "Pre-historic tiraes", l:n uppl., sid. los (gånggrift nära West Kennel i Wilt-

sliin-, England).
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än stenåldern liar man också, både inom och utom Norden, funnit spår

af seden att begrafva de döde i denna ställning.
l

I de gånggrifter i Vestergötland, som inneslutit sittande lik, äro

ofta utmed kammarens väggar små nischer eller celler bildade genom
kantresta, mot väggen vinkelräta flisor eller små hällar, nästan alltid af

kalksten, hvilka vanligen hafva en höjd af 1,5
—2 fot och således äro

betydligt lägre än sjelfva grafkammaren.
2 Dessa celler, hvilka inne-

hålla ett eller flere lik, äro stundom täckta med små hällar af samma

slag som skiljeväggarne.

Utom lemningar af lidande och sittande lik har man emellertid i

svenska grafvar från stenåldern äfven funnit en mängd menniskoben

liggande i den största oordning. Det är sannolikt, att detta egendom-

liga, förhållande i några, kanske i många, fall beror derpå, att benen

efter de förut j
ordade liken blifvit rubbade vid nya liks införande i

grafven. Och en sådan förklaring synes hafva skäl för sig i synnerhet
då man, — såsom i den under namnet "Asahögen" bekanta, af prosten

Magnus Bruzclius år 1819 undersökta gånggriftcn vid Qvistofta i Skåne, —
i grafkammaren finner två lager af ben, af hvilka det undre, tätt sam-

manpackadt och oordnadt, genom ett qvarterstjockt sandlager var skildt

från det öfre, der benen icke lågo i sådan oordning.
3 Det är möjligt,

att orsaken till det undre lagrets tillstånd bör sökas deri, att man, för

att bereda plats åt nya lik, på minsta möjliga rum sammanpackat de i

grafven förut befintliga benen och genom ett deröfver utbredt sand-

lager bildat ett nytt golf.
4

Riksantiqvarien Hildebrand har emellertid, med anledning af un-

dersökningar i två gånggrifter vid Luttra och Slöta i Vestergötland,

sökt äfven en annan förklaring, nämligen att benen stundom nedlagts i

grafven först sedan köttet blifvit förtärdt och skelettets olika delar

skilda frän hvarandra, samt att således de gånggrifter, i hvilka benen

ligga hoppackade utan ordning, snarare äro att betrakta som ett slags

benhus än som grafvar i vanlig mening.
°

Man har nämligen hos flere folk, både i äldre och nyare ti-

der, funnit en sådan i våra ögon besynnerlig sed att behandla de

1 "Ant. tidskr. f. Sv.", 3 s. 37 (Skåne; bronsåldern) ; Werner, "Antiqv. berättelser", II

s. 24 (Vestergötland; den äldre jernåldem); Nilsson, "Stenåldern", 2:a uppl., s. 129

(Grönland); Wood, "Natural history of Man", 1 s. 223, 2 s. 88, 565, ro. ni.: Lub-

bock, Pre-bistoric times", l:a uppl., s. 353 (Australien). I norska grafvar från jern-

åldem har man någon gång funnit liken sittande på trästolar; Nicolaysen, "'Norske

Fornlevninger", s. 275 och 839.
2 Se t. ex. Nilsson. 'Stenåldern", pl. C fig. I (Axevalla-grafven); H. Hildebrand, "De

förhistoriska tolken", tig. 7 och 4 (gånggrift å Vetterlinsgården vid Falköping);

Werner, "Antiqv. berättelser", II pl. 4 fig. 2 (gånggrift vid Frugården nära Fal-

köping); "Månadsbladet" 1873, s. 11 (gånggrift vid Karleby i samma trakt), m. 11.

3
"Iduna", 9 sid. 328.

4 Jfr Nilsson. "Stenåldern", 2:a uppl., sid. 189, 190.
5 "Ant, tidskr. f. Sv.", 1 s. 271. Samtidigt framstäldes denna åsigt äfven af den

danske Eornforskaren V. P.oyc i "Annaler" 1862, s. 341. Redan flere år derförul

hade Lukis trott sig Unna spår af ett sådant begrafningssätt i stenåldersgrafvar på

Kanalöarna utanför Bretagne ("Annaler" 1862, s. 351).
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döda. Så t. ex. berättar Schoolcraft 1
att, då en medlem af de kring

de canadiska sjöarne boende indianstammarne dött, "liket insydd.es i

eller omvecklades med hudar eller bark och lades på ett högt ställe, i

ett träd, pä en ställning el. clyl.,
för att skyddas för vilda djur; här

Pörblef det, till dess köttet genom luftens inverkan blifvit skildt från

benen. När flere lik på detta sätt förvandlats till skelett, hopsamlades
benen på bestämda tider af året af vissa dertill bland stammen utvalda

män och ncdlades i jorden, i stora gemensamma grafvar eller benhus

("ossuaries"), tillsammans med vapen, redskap och smycken. Många så-

dana benhus har man i senare tider funnit; de innehålla en stor mängd
obrända menniskoben, liggande i den största oordning."

Andra exempel på ett liknande förfaringssätt med de döda äro

kända både från Asien och Stilla Ilafvets öar. -

Vi torde emellertid böra afvakta framtida undersökningar, innan vi

kunna afgöra, huru di'\\ i svenska stenåldersgrafvar anmärkta oordningen
af benen bör förklaras. Om köttet verkligen blifvit, såsom bruket var

t. ex. på Tahiti,
3
afskrapadt från licnen, borde märken efter de dervid

använda instrumenten vara synliga. A andra sidan bor man i de graf-

var, der sådana benlager förekomma, söka iakttaga, om, såsom i den

nyssnämnda Luttragrafven, "myllan omkring benen är mycket fet och

saftig, mera än den längre från liiz-^andc."
4

Det synes förtjena uppmärksamhet, att man flere gånger i samma

gånggrifl träffat både liggande och sittande lik, samt en mängd utan

någon ordning sammanpackade ben. 5 Man har dock ännu icke lyckats

utreda, huruvida dessa olika begrafningssätt representera olika delar al'

stenåldern, eller om de varit alldeles samtida. Utsträckt liggande skelett

äro t. ex. funna både i de Lägsta och i de högsta lagren af sådana gång-

grifter, som dessutom innehållit lemningar af sittande lik och oordnade

benmassor. fi

Tillräckliga material föreligga ej heller ännu, för att vi skulle kunna

besvara den frågan, om man kan urskilja olika begrafningssätt i gång-

grifter, stendösar och hällkistor.

Våra stenåldersgrafvar, i synnerhet gånggrifterna, halva tydligen

varit ett slags familjegrafvar, der en hel slägt. eller en liten stam. man.

qvinnor och barn, runnit sitt hvilorum. Allt antyder äfven, att i de

grafvar, .-om innehålla flere lik, dessa icke blifvit på en gång, utan vid

olika tillfällen införda. En fråga, som af flere skäl torde förtjena att

härvid undersökas, ar huru de nya liken bragts in i de grafvar, som

1 "Indian Tribes", 1 sid. 102.
- "Ant. tidskr. f. Sv.", l s. 272 274; W

I, "Natural hiat. of Man",2s.87, 1 92, 632, m. m.
1 "Ant. tidskr. f. Sv.", i Bid. 274.
1 Diiben i "Ant. tidskr. f. Sv.", I b. 279; jfr Nilsson, "Stenåldern", 2:a appl., s. 189.
'• "Månadsbl." Is?::. B. 11; "Annaler" 1862, b. 327 och 345.
'

I den år L872 undersökts riften vid Karleby träffades etl atsträckl Bkeletl pä

grafvens botten '"'Ii etl annal i dei öfversta benlagret; il<' lago ej i Bammn rikt-

ning, utan nästan i räl \inkcl mol bvarandra. Jfr äfven "Annaler' 1

1862, b. 3R0.
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halva en mer eller mindre tydlig gång. Det är möjligt, att detta stundom

skott genom gången. Men troligen har detta icke alltid varit fallet.

Ofta är nämligen gången, och i synnerhet den (sid. 115) omtalade

"dörröppningen" vid gängens ända, så träng, att det ej gerna är möj-

ligt att på denna väg lura ett lik in i den benuppfylda grafkammaren.
Ä-fven i de grafvar, der man, såsom t. ex. i den redan flere gånger

nämnda gånggriften vid Karleby,
1 finner hela, utsträckt liggande skelett i

kammarens öfversta lager, är gången så smal och lag, att man endast

med svårighet kan krypa derigenom, än mindre bära ett lik genom
honom. Det torde derför vara sannolikast, att man i sådana fall aflyftat

någon eller några af takstenarne, hvilka kanske iust af denna orsak

plägade vara obetäckta.

De kol och andra spår af eld, som ofta ses i grafvarne från sten-

åldern,
2 böra möjligen förklaras på det sätt, att man, då nya lik skulle

begrafvas, måste genom en i grafkammaren upptänd eld bortjaga den

med giftiga gaser mättade luften. 3

I den förut omtalade gånggriften vid Borreby på Sjrelland, der man
nederst fann ett tjockt lager af kol och aska, voro icke blott de Hata

stenar, med hvilka grafkammarens golf här och der var belagdt, starkt

medtagna af eld och flere skelettdelar mer eller mindre svedda, utan

der funnos också flere små bitar af alldeles hvitbrända menniskoben. 4

ii

Afven i andra gånggrifter
5 har man påträffat små spridda bitar af

brända ben.

Deremot torde man aldrig liafva i grafvar från vår stenålder funnit

brända menniskoben i sådan mängd och under sådana förhållanden, att

man kan antaga, det seden att bränna liken redan under denna tid.

vunnit insteg i Norden. 6

Man har väl i några stenålderso-rafvar funnit lerkärl innehållande

brända ben, men dessa grafkärl tillhöra bronsåldern, såsom de i dem funna

bronssakerna visa. En del af dessa grafurnor från en senare tid äro ned-

satta i grafkammaren, utan att de der förut jordade liken blifvit rubbade. 7

I andra fall hafva benen af grafvens ursprunglige egare utkastats för

1

Gångens inre dörröppning var i denna graf endast 2,3 fot hög och 2,7 fot bred.
Den sid. 141 omtalade gånggriften vid Borreby på Sjrelland. som innehöll en stor

mäna'd lik, hade en gång af 15 fots längd men endast 2 fots bredd ("Annaler"
1862, s. 345).

2 I den bekanta Axevalla-srrafven fanns vid norra ändan ett 8 tum tjockt lager af

"aska"; "Göteb. Vet. o. Vitt. Samh:s bandi." 1808, s. 88. Jfr s. 84 här ofvan.

"Månadsbladet" 1873, s. 13, och "Annaler" 1862, s. 345. 347 not. m. ti.

1

Boye i "Annaler" 1862, s. 338.
4
Madsen, "Steenalderen", s. 17; "Annaler 1862. s. 345.

5 T. ex. i den 1S72 undersökta grafven vid Karleby kyrka.
8 I andra europeiska länder skall man dock hafva funnit spår af likbränning redan
under stenåldern. Weinhold, "Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland", i

"Sitzungsberichte d. kais. Akademie d. Wissenschaften" (Wien). XXIX s. 120 och 124.
' Se sid. 130 här ofvan (hällkista vid Kinna-Sanden i Vestergötland), samt ''Annaler"

1838 39, s. 168 (i gången lill en gånggrift på Möen), och Stråle. "Grafkärl funna
i svensk jord", s. 23 (stor stenkista i en grafhög på Falster), m. m.
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att lcmna rum åt inkräktare från en senare tid.
'

Troligen bör nian

häri söka förklaringen deröfver, att man från stendösame i Bohuslän
ej

känner några fynd af obrända skelett och stensaker, utan endast af ler-

kärl och brända ben. -

ii

Ännu oftare än man finner den under stenåldern uppförda graf-

kammaren begagnad under senare tid 3
,
har man, i synnerhet i Danmark,

funnit grafvar från bronsåldern i den öfre eller yttre delen af den hög,
i hvilken grafkammaren ligger,

4 och hvilken hög, såsom vi sid. 117

sökt visa, troligen just med anledning af dessa nya begrafningar er-

hållit sin nuvarande storlek.

Då man icke i de grafvar, som man vet tillhöra stenåldern, funnit

något skäl för det antagandet, att likbränning redan före stenålderns

slut vunnit insteg i Norden, så torde vi ej heller, åtminstone icke ännu,

halva rätt att hänföra till stenåldern en graf, som innehåller brända

hen, endast derföre, att man jemte dessa ben ej funnit andra fornsaker

än en flintdolk eller en stenyxa. Sådana grafvar äro fierestädes an-

träffade i Sverige, t. ex. vid Ilakeby i Tanums s:n, Bohuslän (St. M.

5155, i ett lågt stenkummel), vid Tommarp och Fuglie i Skåne."' Man
har så mycket större' skäl att anse dessa fynd tillhöra bronsåldern, sen i

man icke blott vet, att verktyg och i synnerhet vapen af sten användes

Långt efter stenålderns slut, och som man flere gånger funnit brända ben

och bronssaker tillsammans med fornsaker af sten under förhållanden,

som visa att de senare nedlagts samtidigt med grafvens öfriga innehåll. 8

Vid likens sida lades under stenåldern vanligen några vapen, red-

skap eller prydnader. Ofta finner man äfven i grafvar från denna

tid lerkärl, h vilka nu endast innehålla jord; möjligen hafva de en gång
innehållit födoämnen, som den döde ansågs kunna behöfva för lifvets

Portsättning på andra sidan grafven.
Antalet af de saker som gåfvos ät den döde var emellertid mycket

olika. I nder det att man stundom i en gånggrift, som innehållit om-

kring hundra lik, ej finner mer än några fa spånoi (knifvar) och skärf-

vor af llinta eller ett par bernstensperlor,
7 kan man i en annan graf,

der ett enda lik blifvit jordadt, påträffa en stor mängd stensaker. Sa

hai- nian t. ex. i den IG fot långa kammaren i en långdös vid Folieslöv

'

"Årböger" 1871, b. 20 (brända ben och l>mnssaker i en stendös på Sjselland).
2 Förf:s "Bohuslänska fornsaker från hednatiden", sid. 15.
' N mg finner man äfven obrända lik och bronssaker öfversl i en gånggrifl

eller i gången till en sulan: Be sid. '.»1 och ill här ofvan.
1 "Mindsl hreranden af alle de Gravhöje, der dsekke en Dysse eller ett större Kam-

iner Era Steenalderen, indeholder tilji den fölgende Periode";
Zinck i "Årböger" 1871, b. l'7. Äiven i utkanten af långdösarnes jordhögar
träffar man oågon gång ett grafkärl från brons- eller jernåldern; se t. ex. "Annaler"
L844 15, 9. 200.

'

Bruzelius, "Sv. fornlemningar", 2 b. 6 och 7: jfr äfven b. 94 här ofvan saml (dansk)
'Ant. tidskr." 1846, -. 18, och "Årböger" 1868, B. 101.

,;

T. ex. "Annaler" isis. .. 336, och Köpenh. Museum 11659, 11698,(12076), 14924, m.m.
T "Ant. t i. Nkr. f. Sv.". I 8. 270 (81Öta i Vest ad).

Sfonti Hut ./iil. I
'

'
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på Sjselland funnit bredvid det enda der begrafna liket mer än 60

yxor och bredmejslar, 20 smalmejslar, lika många pilspetsar och åtskil-

liga spjutspetsar m. m. af flinta, 2 stenhammare samt flere lerkärl och

bernstensprydnader.
*

1 allmänhet torde dock icke fornsakernas antal i grafvarne lian

denna tid vara så stort som skelettens; flere lik hafva således l>lifvit

begrafna utan att de fått med sig något minne 2 eller någon utstyrsel

för ett kommande lif.

En del af de stensaker, som finnas i grafvarne, synas hafva varit

nya och obegagnade, då de nedlades; andra äro ofullständiga, och några
torde hafva blifvit med afsie;t sönderslagna.

3 Samma iakttagelse är

gjord i engelska och franska grafvar från stenåldern;
4

och, såsom vi i

det följande få se, har man äfven i nordiska grafvar från senare delen

af hednatiden funnit spår af en sådan afsigtlig förstöring af de vid den

dödes sida nedlagda vapnen eller prydnaderna.
I grafkammarne från stenåldern eller i den omgifvande högen har

man flere gånger påträffat ben af tama eller vilda djur (och skal

af ätliga musslor), hvilka troligen äro minnen från grafölet. Utom
de här förut (sid. 103) omnämnda fynden af husdjursben i sjclfva

grafvarne kunna vi fästa uppmärksamhet clerpå, att riksantiqvarien

Hildebrand vid undersökning af en gånggrift i Slöta socken nära Fal-

köping funnit i högen utanför grafvens ena ända "hästtänder och ben

af andra husdjur".
5

1 den redan omtalade gånggriften vid Borreby på

Sjaffland fann man i grafkammaren nära bottnen lemningar af en råbock. 6

De i "Samsingerbanken", en grafhög på Sjselland, ofvanpå en sten-

dös funna "kjökkenmödding-lagren" hafva vi redan (sid. 43) omtalat,

men tillika antydt, att det är ovisst, huruvida de måltider, från hvilka

dessa lager härstamma, stått i förbindelse med begrafningen i dosen

eller med de grafvar från bronsåldern, som träffats i samma hög.

Vi hafva nu betraktat de ofta storartade grafbyggnaderna från

stenåldern och deras innehåll. Det ligger dock i sakens natur, att icke

alla som dött under nämnda period kunnat få hvila i så dyrbara graf-

var. Säkerligen har man också anträffat många andra grafvar från sten-

åldern, hvilka emellertid till följd af sin enkelhet undgått uppmärksam-
heten. Det är väl också i många fall svårt att afgöra, till hvilken tid

' "Annaler" 1844—45, sid. 196.
- Åtminstone icke något som kunnat trotsa tiden.
3
"Arböger" 1870, s. 179 (en gånggrift nära Odense).

4 Så innehöll en grafkammare vid Locmariakcr i Bretagne icke mindre än 104 sön-

derslagna, men endast två hela stenyxor; Barnwell i "Areheologia cambrensis" 1 809,
s. 145. På Fidschi-öarne trodde man förr, att om en yxa förstördes, gick hennes

själ till de dödas ö; Tylor, "Primitive eulture", 1 s. 433.
8 "Ant, tidskr. f. Sv.", 1 sid. 266.
6 "Annaler" 1862, s. 316. — Åfven utom Norden har man i eller vid grafvarne gjort

sådana fynd af djurben o. dyl. I dösarne på Kanalöarna har man funnit stora

massor af ostronskal, troligen lemningar af grafölet: Baer. "Der vorgeschichtliehe
Mensch'". sid. 278.
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cn sådan graf hör, du livarken dess inrättning eller de i den funna sa-

kerna gifva någon säker upplysning. Några grafvar utan kammare eller

stenkista äro dock kända, hvilka möjligen förskrifVa sig från stenåldern.

En sådan är kanske den sid. 94 omtalade grafven vid Hvellinge i Skåne,

der i en liten hög åtta skelett anträffades inom en af större och mindre

rullstenar lagd krets; skeletten lågo i två rader, fyra i hvardera raden,

med fötterna vända mot hvarandra. Bredvid dem lågo inga andra forn-

saker än en stenhammare och ett lerkärl.

En annan dylik graf, som med större säkerhet torde kunna hän-

föras till stenåldern, upptäcktes år 1^G4 å Svanshals Svanegårds egor i

Svanshals socken nära Skenninge i Östergötland. "Under plöjning på
en gammal åker fann man här ilere menniskoskclctt liggande i tre rader

på kalkstenshällar, som lågo på föga djup, likaledes i tre rader af 20—
24 fots längd och 8 fots bredd, med mellanrummen väl fylda af mindre

stenar. Grafvens riktning var O.—V." Linder skeletten hittades en

vacker (dock ej "båtformig") stenhammare, 3 stenyxor samt 9 (eller 11)
dolkar och spjutspetsar af fiinta. l

Stcndösarne betraktades fordom både i Norden och andra länder

som offeraltaren. 2 Ehuru man nu vet, att de äro grafvar, torde det

dock vara mycket sannolikt, att offer blifvit förrättade på eller vid dem.

Offer åt de döde, hemburna under längre eller kortare tid efter begraf-

ningen, hafva nämligen varit i bruk hos folk af olika stammar och på
• len mest olika bildningsgrad, hos inder, greker och romare likasom hos

lappar och finnar. 3 Det är således i och för sig ej osannolikt, att så-

dana offer, under en eller annan form, redan under stenåldern varit i

bruk här i Norden. Och jag tror, att man med skäl kan se bevis för

<'ii sådan åsigt i de redan förut omtalade, utan tvifvel för offer afsedda

skålformiga fördjupningar af ett par tums vidd, som sa ofta finnas å

öfversidan af takstenarne till våra gånggrifter och stendösar (fig. 129).
4

AlVcn på hällkistornas täckstenar, liksom någon gäng å gånggrif-
ternas väggstenar,

5 finnas dylika "skalar". Då dessa stenar varit obe-

ta<kta, kunde man visserligen föreställa sig. att "skalarne" tillkommit

under någon Senare tid än Btenåldem. Men en sådan åsigt torde

la föga sannolikhet för sig. da nian ser, huru ofta dessa fördjupnin-

gar förekomma pä stenålderns grafvar i olika delar al' landet, och

da inan återfinner dem äfven på stendösar och ffånggrifter i andra

1 De flesta af dessa Baker Förvaras i Linköpings M iseum.
'

NilsBon, "Stenåldern", l:a uppl., 6:te kapitlet, sid. 2.
1 Fustel de„ Conlanges, "Staten i Eorntiden", b. i:;: Diiben, "Lappland och lapparne",

b. 262. Äfven i den kristna kyrkan kunna dylika grafoffer sparas.
'

Holmberg, Bohusläns liist.". l:a uppl., 1 b. XIV: Bruzelius, "Sv, fornlemn.", 1 s. 1 1

och pl. 1,2. Äfven a takstenar till gånggrifter i Vestergötland finnas Bådana Bkålar.
1 "Bohuslänska Eornsakei Eran hednatiden", b. 18; Bruzelius, "Sv. fornlemningar", 1

s. l':i och pl. I fig.
l .i in iräggsten i gången till en gånggrift vid V. Torp i Skåne;

a grafvens takstenar Bynas inga skålaa
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länder. * I Skotland har man till och med träffat dem på insidan af

väggstenarne till ett par gånggrifter.
-

Sådana skålformiga fördjupningar; vanligen kända under namnet

"elfqvarnar", förekomma också, såsom vi i det följande få tillfälle att

närmare visa, på fornlemningar från senare tider än stenåldern. Att

de verkligen varit afsedda för offer, bevisas till fullo deraf, att man

ännu i dag offrar i dem. 3

Dessa grafoffer, den omsorg hvarmed man sörjde för de dödes

hvila och de vapen, redskap och prydnader, som man lät följa dem i

grafven, allt detta antyder, att Sveriges invånare under stenåldern, lik-

som de flesta andra folk, haft någon föreställning om ett lif efter detta.

Då vi alldeles sakna skriftliga underrättelser om denna aflägsna tid,

/•'/'/. 121). Stendös, med skålformiga fördjupningar d takhällen, vid Fasmonip i Skåne.

kunna vi emellertid naturligtvis ej vänta att finna närmare upplysningar
om de religiösa föreställningar, som Sveriges äldsta bebyggare haft.

Man har dock här i Sverige gjort några fynd från stenåldern,

hvilka möjligen kunna ega något samband med den tidens religiösa

bruk. Vid flere tillfällen hafva nämligen fornsaker af sten anträffats,

hvilka uppenbarligen blifvit med afsigt och med en viss omsorg ned-

lagda i jorden, ehuru det icke finnes någon anledning att betrakta dem

såsom hörande till graffynd. Det synes derföre icke vara osannolikt,

att åtminstone en del af dem blifvit nedlagda såsom offer åt gudarne

eller af någon liknande orsak.

1

Simpson, "Archaic sculpturings of cups, circles etc." (Edinburgh, 1867), pl. 8 fig. B

(Guernsey) och pl. !) (Skotland). I några på Malla funna grafkammare äro vägg-
stenarne heU och hälld betäckta med dylika runda fördjupningar; Fergusson, "Rude
stone monuments", s. 120.

2
Simpson, anf. arb.. pl. 10.

3 H. Hildebrand i "Månadsbl." 1873, s. 113: Hermelini "Sv. formn. för:s tidskr.", 2s. 190.
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Såsom prof på sådana fynd Iran Sverige kunna vi anföra följande.

På Ryssviks egor i Urshnlts socken, södra Smaland, hittades år 1821

femton stora och väl arbetade flintyxor (= Atl. 20), "liggande i en hall-

cirkel med de spetsiga andarne mot öster". l Ar 1SD3 gjordes ett lik-

nande, ehuru mindre, fynd vid Bro i Gellersta socken, Nerike; nian

fann der fem stora, väl slipade flintyxor af samma form som Atl. 20,

"liggande i rad, på stranden af den till en del torrlagda Mosjön".
- Vid

Knem i Tanums socken, norra Bohuslän, hittades är 1843 sju hallina n-

formiga verktyg (= Atl. 73), en spjutspets (Atl. 48) och en "skedfor-

mig" skrapa, alla af flinta, liggande bredvid hvarandra under en sten-

häll. Under odling å Lissleby egor i Tanums socken fann man samma
är åtta halfmånformiga flintverktyg, liggande tillsammans; och på Skär-

stads egor i Bro socken, Bohuslän, hittades i'd\cn är 1843 tio sädana

flintverktyg, "liggande tillsammans under en stenhäll". Afven i Skee

socken, Bohuslän, hittades för några år sedan tio halfmånformiga flint-

verktyg liggande tillsammans; de voro "omgifna af näfver". ;! Att de

halfmånformiga flintverktygen sä ofta hittas flere på ett ställe och tyd-

ligen blifvit med afsigt nedlagda, är ett förhållande, som redan för 30

år sedan väckte Holmbergs uppmärksamhet. Han säger

nämligen om dem: 4 "Vid förklaringen af dessa red-

skaps forna bestämmelse bör man icke förbise den

omständigheten, att de ofta finnas flere tillsammans

och merendels med omsorg hoplagda -under en sten-

häll, t. ex. såsom li<r. a".

Afven i torfmossar äro dylika fynd gjorda. Så

hittades t. ex. år 1863 i en torfmosse å Skedala egor nära Halmstad

omkr. tjugu halfmånformiga flintverktyg, "liggande tiitt tillsammans". 5

Dylika fynd, under stora stenar eller i torfmossar, äro också gjorda
i Danmark. Vid borttagandet af en stor, ensam liggande sten, som varit

understödd af några mindre stenar, påträffades vid Vanggård i norra

Jylland 22 halfmånformiga verktyg, 2 skedformiga skrapor, 31 spånor

(knifvar) och 4 tunna, triangulära redskap m. m., allt af flinta; "sakerna

lågo under stenen, nedpackade i hvil sand, på en vanlig, af naturen på
den ena sidan oågol flat gråsten af endast en fots Längd och ungefar
samma bredd". 6 Och i en torfmosse vid Hajbelstrup nära All.org har

man funnit 11 halfmånformiga flintverktyg af ungefär samma form som

'

Fyra af dem förvaras i Statens Hist. Museum (N:is 1304: i

1

-:;.'.. 20, 1453: 210,
211 och 2648). Det märkliga, Bid. 58 här ofvan beskrifna fyndel vid Byske elf
i Vesterbotten bör kanske snarare betraktas Bom en handlandes gömda förråd.

-' l>e förvaras i Örebro Museum; "Ant. tidskr. f. Sv.". :; sid. 364.
1

"Bohuslänska fornsaker från hednatiden ch 55, saml ''Hallands fornm.
Eörems årsskrift", s. 147, 148, der äfven några andra dylika fynd omtalas.

1
I katalogen öfver sin år L846 till statens Hist. Museum Bålda fornsakssamlii
1270 i museets Lnventariun

"Hallands fornm. Eören:s äraskr.", b. 117: jfr förf:s "Stat. Hist. M." s. ii (Uppland).
,J "Nordisk tidskrift" for Oldkyndighed", 3 sid. 319.
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Ati. 73. "De iiro alla försedda med sågtänder, alla utom en fullstän-

diga och alla utan tydliga spår af nötning eller begagnande."
l Härtill

böra kanske äfven räknas de sid. 92 omtalade stora fynd af bernstens-

smycken, som blifvit gjorda i svenska och danska torfmossar.

De i grafvarne från vår stenålder anträffade skeletten hafva visat,

att Sveriges invånare under den yngre stenåldern varit af ungefär
samma kroppslängd som de nuvarande svenskarne. Professor Diiben

säger i sin beskrifning öfver de ur gånggrifterna vid Luttra och Slöta

år 1863 upptagna benen: "En mängd lårben samt öfver- och underarm-

ben äro mätta. De visa talrika variationer i storlek och groflek, men

häntyda icke på någon för gånggrifternas folk normal kroppsstorlek
öfver eller under nutidens medelmåtta; några hafva tillhört större, andra

mindre personer".
2

Redan för mer än trettio år sedan försökte prof. Nilsson att genom
mätningar af de i grafvarne funna kranierna bestämma, till hvilken

folkstam Sveriges invånare under den yngre stenåldern hörde. Sådana

kranier voro. emellertid då kända i alltför litet antal, för att med sä-

kerhet visa, hvilken hufvudskålsform under nämnda tid varit den van-

liga. De förnämligast i danska gånggrifter funna kranier, som kom-

mit till prof. Nilssons kännedom, syntes honom emellertid "förete en

påfallande likhet med lapparnes." "Man har således", säger han i första

upplagan af Skandinaviska Nordens ur-invånare,
3 "allt skäl att antaga,

att lappfolket är den sista qvarlefvan i vår Nord af den folkstam, som

bygt dessa grifter samt tillverkat och begagnat de i dem förvarade red-

skapen af sten, djurben m. m."

Sedan detta skrefs, har man emellertid genom undersökningar af

stenåldersgrafvar i olika delar af Skandinavien — i synnerhet i Vester-

götland och Danmark— betydligt utvidgat sin kännedom om kraniernas

former hos stenålderns nordbor. Men flertalet af dessa nyfunna huf-

vudskålar äro af en alldeles annan form än lapparnes. De äro nämligen

långsträckta ("dolikocefaler"), unde-r det att lapparnes kranier utmärka

sig genom sin korthet ("brakycefaler").

Om de kranier, som anträffats i de förut flere gånger omtalade graf-

varne vid Luttra och Slöta i Vestergötland,
—

nämligen om dem bland

de der funna kranierna som voro så pass fullständiga, att deras form

kunde bestämmas, — säger prof. Diiben: "Kranierna äro, med ett un-

dantag, mycket dolikocefala. Hos nuvarande svenska race är längdens
förhållande till bredden = 1000 : 771,8 7. Hos tolf af de ur dessa grifter

1

"Årböger" 1868, sid. 103.
2 "Ant. tidskr. f. Sv.", 1 sid. 280.
3 Andra kapitlet, s. 11; jfr "Stenåldern", 2:a uppl., s. 105 och pl. D, samt Holmberg,
"Nordbon under hednatiden", l:a uppl., s. 7 och 9.
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upptagna, på hvilka förhållandena med säkerhet kunde mätas, förhåller

sig längd till bredd = 1000 : 731,45."
1 Den trettonde hufvudskålen var

deremot mycket brakycefal; förhållandet emellan dess längd och bredd

var = 1000:840,9
I den år 1872 undersökta gånggriffcen vid Karleby voro kranierna,

såsom i de flesta sådana grafvar, mycket skadade, livarfore endast fem af

dem kunnat mätas. Af dessa äro fyra dolikocefaler, visande följande för-

hållande mellan längd och bredd— a) 1000 : 710, b) 1000 : 736, c)
N1000 : 750

och d) 1000 : 778. Den femte är deremot brakycefal och har nästan <\cn

för lapp-kranier egendomliga formen. Förhållandet mellan dess längd
och bredd är 1000 : 844. 2

Dessa fynd synas således antyda, att en mindre del af Sveriges
invånare under den yngre stenåldern varit brakycefaler, men att Hel-

talet varit dolikocefaler, och att deras hufvudskålar till och med halt

en ännu mera långsträckt form än landets nuvarande innebyggare.
Prof. Nilsson säger också i andra upplagan af "Stenåldern" (sid.

185) om den i en gånggrift pä Möen funna hufvudskål, på hvilken han

i första upplagan egentligen stöder sin äsigt: "Den synes mig nu ut-

göra ett märkvärdigt undantagsfall och bevisa, att en blandning någon

gång redan då cgt rum mellan den äldsta befolkningen, som sannolikt

tillhörde lappfolket, och den invandrade, starkare folkstammen, som

bygde gånggrifterna."
Den blandning af dolikocefaler och brakycefaler. som synes harva

funnits i Sverige under stenåldern, har man äfven, om än i mindre

grad, anmärkt i Danmark. Quatrefages fäste nämligen vid kongressen
i Biiissel uppmärksamheten derpå, att man bland de i den af oss redan

omnämnda gånggriften vid Borreby på Sjrelland funna kranierna kunde

urskilja två typer, den ena finare och mera dolikoecfal, den andra gröfre
och mera brakycefal.

:!

För några år sedan offentliggjorde Virchow en beskrifning på de

i Köpenhamns Museum förvarade kranierna från Danmarks hednatid. 4

Såsom resultat af sina mätningar pä skallarne frän stenåldern förklarar

han först och främst, att icke ens kranierna från Möen äro lika lap-

parnes hufvudskålar, ehuru prof. Nilsson ansett just dem ega en sådan

likhet. Dereraol Bäger han (sid. 71) sig "i allmänhet hafva erhållit det

intryck, att den ny-danska typen mest närmar sig de i Bgrrebygång-

griften funna kranierna." "lian vore derför färdig att antaga, att i sjelfva

verket redan under stenåldern förfäderna till den nuvarande befolknin-

1 ''Ant. iid>kr. i'. Sv.", l s. 27'.'. Ktt af dr i gånggriften vid Luttra funna kranierna
äi afbildadl pl. IX

fig. l —3 i 2:a appl. af Ni' Stenåldern".
-' "Månadsbladet" 1873, b. 11'. — Tre i grafren vid Bvellinge i Skåne sid. 94) funna

kranier are beskrifna af rektor Bruzeliua i "Sv. fornlemningar", 2 sid. it.
3 Briissel-ko os förhandl., -. 126. För den finare typen angifvea förhållandel

mellan längd och bredd som 1000:756,7 och Eör den m 1000:806,4.
4 "Die altnordischen Schadel au Kopenhagen", i "Archiv fur Anthropologie", l:de

liandet, siii. :>:> foij. (Braunschweig, 1870 .
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e;en bott i landet." 1 sammanhang hvarmed det torde vara af intresse

att se, huru han anmärkt likheten mellan ny-svenskarncs kranier och de i

vestgöta-gånggrifterna funna hufvudskålarne. l "I alla händelser", säger
han slutligen (sid. 80), "torde man kunna tills vidare antaga, att cle svenska

stenålderskranierna hafva mera likhet m«d de ny-svenska kranierna än

med flertalet af de hittills kända danska stenålderskranierna. Skulle det

vidare bekräfta sig, hvad jag visserligen blott efter ögonmått nämnt,

att de ny-danska kranierna mera närma sig brakycefalie, så kunde det

synas, som om livart och ett af de båda folken redan i stenålderns

grafvar återfinner sin nuvarande typ."

Om framtida forskare än icke komma till samma resultat, kunna vi

dock icke frånkänna Virchows sist anförda yttrande all betydelse. Det

är nämligen i hög grad sannolikt, att det rinner något af det nordiska

stenåldersfolkets blod i de nu lefvande skandinavernas ådror. Ty äfven

om Nordens befolkning efter stenålderns slut mottagit nya tillsatser, är

det föga troligt att ett folk, hvilket dock hunnit den utveckling som

stenålderns nordbor, kunnat helt och hållet utrotas.

En fråga, hvars besvarande vi måste öfverlemna åt framtiden, är

om den blandning af två kranietyper, som blifvit anmärkt i grafvarne
från vår yngre stenålder, kan anses häntyda på, att under stenåldern

någon större eller mindre ny invandring egt rum till Sverige.
2

Skulle det också icke lyckas att med kraniologiens hjelp finna svaret

på den frågan, till hvilken folkstam Sveriges invånare under stenåldern

hörde, är det möjligt att nian på en annan väg skulle kunna leta sig fram

till något svar härå. Den jemförande språkvetenskapen synes nämligen

gifva vid handen, att våra germaniska förfäder känt metaller redan innan

de skildes från sina fränder hinduer, perser, greker, italienare, kelter

och andra medlemmar af den stora ariska folkgruppen. Alla dessa folk

beteckna nämligen koppar och jern med ord, som visa sig vara nära

beslägtade med hvarandra. Deraf skulle således följa, att det folk som

bott i Sverige under stenåldern icke hört till den ariska gruppen.
3

Under det att senare tiders erfarenhet icke bekräftat de slutsatser,

som man för en mansålder sedan ansåg sig kunna af då kända kranier

draga om stenåldersfolkets lapska nationalitet, har man äfven af andra

skäl frångått den åsigten, att de i norra delen af den skandinaviska

halfön nu kringströfvande lapparne skulle vara ättlingar af det folk,

som under stenåldern bebodde Sveriges södra provinser.
4

Deremot har man på sista tiden uppvisat, att en del af cle i

den skandinaviska halföns nordligaste trakter funna stensakerna icke

1 Jfr dock Diiben i "Ant. tidskr. f. Sv.", 1 sid. 280.
2 Jfr prof. Nilssons nyss anförda yttrande i 2:a uppl. af "Stenåldern", sid. 185.
3 J. Grimm, "Gescriicnte der deutschen Sprachc'', 1 sid. 9.
4
Diiben, "Lappland och lapparne", sid. 371.
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tillhört samma folk som minnena från södra Skandinaviens stenålder,*

utan troligen lapparne eller med dem nära beslägtade folk. ' Man har

för denna stenålders-kultur föreslagit benämningen den arktiska, emedan

liknande fornsaker blifvit funna äfven i andra lika nordligt liggande

länder, t. ex. hade i Finland oeli norra liyssland.

De mest i ögonen fallande bland den arktiska stenålderns fornsaker

äro de mänga vapnen och verktygen af skiffer, i synnerhet spjutspet-

sar och eneggade knifvar. De förra hafva vanligen den form som Atl.

52 visar;'- någon gäng sakna de dock hullingar.
3

1 Norges nordligaste

amter och i Norrland förekomma de i ganska stort antal; mera sällan

hittas de i södra Norge, Bohuslän och Svealand. I Götaland, sä rikt

pa andra fornsaker af sten, äro de ytterst sällsynta; nägra fä äro dock

funna i Blekinge och Skäne (vid Trelleborg). Se Bil. B.

En ännu mindre vidsträckt utbredning synas skillerknifvarne halva.

För två år sedan voro 11 sädana kända frän det nordligaste Norge, alla

/

Fig. 130. Eneggad hnif af rödbrun skiffer,/, rid Skårby i Vagnhärads s:n,

Södermanland. '/2
.

funna norr om Trondhjcmsfjorden; men ingen frän Sverige. Del är der-

före högst anmärkningsvärdt, att inan nyligen funnit ungefär hälften af

en dylik skifferknif i Södermanland (lig. 130);
4 denna knif torde vara

den enda, som nu är känd från hela Sverige och södra Norge.
I tom spjutspetsar och knifvar har inan funnit åtskilliga andra forn-

saker dels af sten, dels af ben och horn, hvilka utan tvifvel äfven äro

1

Prof. Rygh i Norska fornm. fören:s araber. Eör 1866, -. 100, '»-Ii 1*71.-. 113; Il.llil-

debrand, "Svenska folkel änder hednatiden", L:a upp]., b. 13, och 2:a oppl., b. 7 1.

•UV Woraaae i "Blekingske Mindesrmerker", B. 61.
J Andra ses i Nilssons "Stenåldern", fig. 61 (funnen på Kolmorden); Eofbergs "Nerikes

tl.-i minnen", b. 71 fig. c; N irnm. förems araber. Eör 1867, pl. I fig. 2,3,
och 1868, pl. :;

fig. 8; "Bulletin de 1'acadéraie imp. des Bciences å 8:1 Pétersbourg",
B b. 664 68 (trakten i 0- — IV' mindr< b möjligen begagnats
.som pilspetsar.

; '

Se t. ex. "Aut. tidskr. I'. Bv.", :; b. HO (f.
i Dalarne : Eolmberg, 'Tiii^ka Eornlem-

uingar", pl. 1 l

fig. 39, 10, 12.
1

Detta märkliga stycke lin- v .-nas i hr K. Schmidts samling pä Vrå i Södermanland.
De prickade linierna visa knifvena Bannolika utseende, efter uoreka skifferknifvar i

Kristiania Museum. Tre si. låna Bes i 1 rda, I pl. il
fig. I. och i Norska fornm.

Eörems araber. Eör 1867, pl.
i

fig.
I. och L871, pl. i ii . 2.
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minnen från den arktiska stenåldern. I synnerhet torde vi böra räkna

hit de flesta af de i norra Skandinavien ej sällan funna mejslarne och

yxorna af skiffer.
l

Att de nu nämnda fornsakcrna verkligen tillhört ett annat sten-

åldersfolk än det, som i södra Skandinavien efterleinnat så talrika min-

nen, framgår icke blott deraf, att dessa fornsaker äro olika dem som
finnas i södra Skandinavien, under det att de visa stor öfverensstäm-

melse med dem som hittas i andra nordliga länder,
2 utan älven deraf

att dessa arktiska stensaker aldrig blifvit, så vidt vi veta, funna till-

sammans ined fornsaker af de för södra Skandinaviens stenålder egen-

domliga formerna. Ett af de intressantaste bevisen för den arktiska

stenålderns sjelfständighet är ett fynd, som man år 1871 gjorde vid

Stenkjau- i Trondhjems amt. Man fann här, vid innersta ändan af

Trondhjemsfjorden, en "kjökkenmödding'', innehållande en stor mängd
musselskal och ben jemte tre spjutspetsar, en knif och två yxor af

skiffer, samt en hornyxa m. II. saker, alla af den arktiska typen.
3

Utom dessa minnen af den arktiska stenålderns folk — troligen

lapparne
— har man emellertid i Sveriges norra provinser äfven funnit

några, ehuru föga talrika, stensaker af de i södra Skandinavien vanliga

typerna.
4 De hafva utan tvifvel tillhört ett annat folk än de förra.

Man frågar sig då, i hvilket förhållande dessa båda slag af stensaker

stå till hvarandra, om de varit samtidigt i bruk, eller om det ena till-

hör en äldre tid än det andra? På dessa frågor torde man för när-

varande ej kunna gifva något annat svar än det, att en del af de saker,

som höra till den arktiska stenåldern, troligen varit i bruk under långt
senare tider än de andra. Man har till och med en uppgift om, att

spjutspetsar af sten ännu i slutet af förra århundradet begagnades af

lapparne i Enare lappmark för att fälla vildren, i det de fastades på

springfjedrar af enträ i rengrafvarne.
5 Och hr professor Nordenskiöld

har benäget meddelat, att "en trovärdig person i Kuusamo lappmarks-
socken (Kemi lappmark) för icke alltför många årtionden tillbaka sett

stenmejslar begagnas till bortskafvande af hårbeklädnaden från uppblötta
renhudar."

På samma sätt som de i södra och mellersta Skandinavien funna

fornsakcrna från stenåldern skilja sig från dem, hvilka hittas i den

skandinaviska hallons nordligaste del, äro de äfven olika de minnen

från stenåldern, som hittas i de flesta andra europeiska länder. Vid ett

1 En mejsel eller yxa af skiffer är nyligen funnen tillsammans med en skifferknif vid

Kluven i Tromsö amt; Norska fornm. fören:s årsber. f. 1872, s. ill.
2 1 Etnografiska Museet i Köpenhamn förvaras "kastspjut från indianstammar i nord-

ligaste delen af brittiska Nordamerika, hvilkas spetsar, af svart skiffer, mycket likna
de i Norge funna skifferspetsar med bullingar"; enligt Rygh i Norska fornm. fören:s

årsber. f. 1871, s. 113, not.
3 Norska fornm. fören:s årsber. f. 1871, sid. 8, 34. 100 och 117, not.
4 ''Ant. tidskr. f. Sv.", 3 sid. 182 och 40!».
8 Norska fornm. fören:s årsber. f. 1871, sid. 116, not.
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närmare studium af de i Europas olika delar funna fornsakerna från

stenåldern finner man snart, att sakerna från en viss trakt vanligen
äro sins emellan lika, men skilja sig från dem som förekomma i andra

trakter. Y Så höra tydligen stensakerna från södra Norge, mellersta oeh

södra Sverige, Danmark oeli norra Tyskland till samma grupp,
- hvilken

märkbart skiljer sig lika väl från stenålderns minnen i England, Belgien oeh

Frankrike, som från dem i Italien, Schweiz, Österrike oeh Ryssland.
3

Afven inom den syd-skandinaviska stenåldersgruppen kan man upp-
visa mindre skiljaktighetcr, såsom att fornsaker af llinta i Danmark oeh

södra Sverige äro mycket talrikare än de af andra stenslag, men att, så-

som Bil. 15 visar, ett motsatt förhållande egcr rum i mellersta Sverige.
Också i afscende på fornsakernas form kunna i vissa fall olikheter

märkas. Det sid. 45 anmärkta förhållandet, att flintyxorna af 'samma

lönn som Atl. 12 och 13 förekomma vida talrikare i Skåne än i andra

trakter af Sverige, torde visserligen i väsentlig mon bero derpä, att

denna typ hör till en äldre del af stenåldern, under hvilken mellersta

Sverige ännu var föga bebodt. En sådan förklaring kan deremot ej

gerna gifvas deröfver, att stenyxor af samma form som Atl. 32 ofta

äro funna i Danmark oeh Skåne, men knapt någonsin blifvit anträffade

i Sverige norr om Skåne; eller deröfver att llere hammare al' samma
form som Atl. 98 äro funna i mellersta Sverige, under det att de äro

mycket sällsynta i Skåne och okända i Danmark. 4

Grafvarne visa, att åtminstone största delen af Götaland samt vissa

delar af Vcrmland, Nerikc oeh Södermanland redan under stenåldern"'
ii

haft en mer eller mindre tät befolkning. Afven från andra delar af

Sverige, ända upp till Vesterbotten, känner man visserligen, såsom vi

nyss nämnde, spridda stensaker af samma slag som i landets södra pro-
vinser. Men då man vet, att sådana stensaker begagnats långt efter

stenålderns slut, och då man således icke kan betrakta hvarje fornsak af

1 Jfr II. Hildebrand, "Stenålderns provinser" i Månadsbladet 1872, -. 1 15, och i Briissel-

kongressens förhandlingar, s. 479.
2 Såsom ex. på typer, hvilka bos oss äro allmänna, men atom Norden aldrig eller myckel

sällan förekomma, kunna vi anföra Atl. I. ',. 19, 28, 30, 31, 56 58, <'>•">. 71— 7-1 m. ti.

1

För en närmare kännedom om de i Europa atom Sverige funna minnena Eran ilen

yngre stenåldern kunna vi hänvisa till: Wbrsaae'8 ''Nordiske Oldsager" och Madsens
"Steenalderen" (Danmark); ''Friderico-Francisceum" (Meklenburg); Estorff, "Heid-
oische Mtherthumer der I ad von Oelzen" (Hannover); Lindenschmit, "Die Alter-

thumer anserer beidnischen Vbrzeit" och "Dievaterl. Altherthömer der fiirstl. Hohen-
zoller'schen Sammlungen" (Tyskland, in. m.); Kemi. le. "Horae EeraJes" (Tyskland,

land. m. m.): Evans, "Aneieni -inne Lmplemente of Greal Britain"; Wilde, "Ca-

talogue "I' the antiquities in the Museum of the royal Liish Acadenrj
'

G italdi,

"Iconograna di aleuni oggetti di rem..ta antichitå rinvennti in ftalia"; "Archivio per
1'antropologia"; Keller. "Pfahlbauten", och Troyon, "Habitations lacustres" (Schweiz);

ormant, "L'åge 'le pierre en Gréce" i

'

i irchéol." 1867, I b. 16; Won
"Arböger" ls7i' (Byssland); Eolmberg, "Finska fornlemningar'*; samt förhandlin-

garna vid kongresserna i Norwich, B BrUssel, "Matériaux pour 1'histoire de
riiemme", m. il. arbeten.

1 "Mu-eei f. nord. Oldsager" i Köpenhamn eger < /> Bådan stenhammare; men denna
äi funnen i qön Venern i Bverige (afbild. i dansk "Ant. Tidskr." 1846 18,s. 137).

1 När
ej annat ttttryc ifves mena \i med ''si . n.i I. lem", .la fråga ai' em

Sverige, alltid ilen "sydskandinaviska stenåldern''.
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sten som ett minne från stenåldern, torde det ännu vara ovisst, huru stor

del af Sverige nordanskogs var bebodd före nämnda periods slut.

Bil. B antyder, att Skåne under stenåldern var den tätast bebygda
delen af Sverige. Detta visar sig ännu bättre deraf, att de allra flesta

nu kända stensakerna frän Skåne äro funna på slättbygden utmed kusten,

under det att endast jemförelscvis få sådana saker hittas i provinsens

inre, mera skogbeväxta och bergiga trakter. Näst Skåne synes Vest-

götaslätten kring Falköping halva varit stenålderns hufvudbygd i Sverige.

Åtminstone linnes der, trots urgammal odling, en större mängd grafvar

frän stenåldern än annorstädes; och af Bil. B ser man, att fornsaker af

sten blifvit funna der i stort antal, om ock i betydligt ringare än fallet

är i Skåne.

1 allmänhet torde endast de delar af Sverige som ligga vid hafvet,

sjöarne och de större vattendragen varit bebodda. I det inre af landet

finner inan mera sällan grafvar och fornsaker från denna tid.

Att stenåldern varat mycket lång tid i Norden, visas icke blott af det

stora antal minnen, som från denna period genom årtusenden bibehållit

sig till våra dagar. Det framgår äfven, såsom vi sid. 43 antydt, af den

betydande utveckling som spåras, om vi jemföra arbetena från periodens

äldre del med dem hvilka tillhöra dess slut. De senare öfvcrträfiå ge-

nom sina vackra former och den omsorg, hvarmed de äro utförda, de

flesta arbeten från det öfriga Europas stenålder. Denna de nordiska

stensakernas öfverlägseuhet beror visserligen i väsentlig mon på den

rikliga tillgång ä god llinta som finnes i Skandinavien
;
men troligen

äfven derpå, att stenålderns kultur fick i det aflägsna Norden mer än

i de flesta andra länder ostördt utveckla sig, innan med metallernas

uppträdande en ny tid inbröt.

På den frågan, när stenålderns slut inträffat i Sverige, kunna vi för

närvarande ej gifva annat svar, än att det troligen skett mer än tusen

år före Kristi födelse, således åtminstone ungefär tre tusen år före

våra dagar. Ett studium af vår bronsålder gifver nämligen vid handen,

att denna periods början, d. v. s. stenålderns slut, i Sverige inträffat

senast vid nämnda tid. Möjligen är dock stenålderns slut ännu mera

allägset. En så försigtig forskare som etatsråd Steenstrup vågar till

och med säga: "Med Pharaonernas byggnader äro våra stendösar och

gånggrifter åtminstone samtidiga, om de icke, hvilket ej synes onatur-

ligt för tanken, redan då stodo här som tusenåriga minnesmärken." J

I de gamla kulturländerna vid Mcdelhafvet hade stenåldern slutat

långt tidigare.
- Anda till kejsaretiden synes dock en tradition om denna

' "Om Menneskeslaegtens 1 idligste optrreden i Europa", sid. 7.
2 De i perserkontragens liar som hjelptrupper tjeiiande cthiopierne hade dock ännu i

Xerxes' tid pilspetsar af sten (Herodot, VII, 6U).
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menniskoslägtcts barndomstid hafva bibehållit sig, att döma af skalden

Lucretii yttrande, att "de äldsta vapnen varit händer, naglar och tänder

samt stenar och grenar; sedan blefvo jernet och kopparen upptäckta.

Men förr blef kopparens bruk kändt än jernets."
! Man återfinner här

hela treperiods-systemet.
Att äfven de nyssnämnda gamla kulturländerna haft sin stenålder.

blir med hvarje är allt mera tydligt. I Italiens och Greklands klassiska

jord, i .Mindre Asien och Egypten, liksom i Indien, China och Japan
har man funnit talrika fornsaker af sten, ehuru man först under de

sista aren börjat rikta sin uppmärksamhet ät dessa minnen frän en för-

historisk tid. -

Man har nu funnit spår af stcnåldcrskultur i snart sagdt alla delar

af verlden. Men under det att denna period för årtusenden sedan var

slut i de flesta af Europas länder, har den, såsom vi i det föregående
vid flere tillfallen haft anledning nämna, i andra trakter, i synnerhet i

Nya Verlden, fortvarat ända in i våra dagar.

Den för kännedomen om vår stenålder vigtigaste upptäckt, s<>in

under de sista årtiondena skett utom Norden är den af pålbyggnaderna
i de schweiziska sjöarne. De första påträffades vintern 1853— 54. Se-

dermera har man i nästan alla sjöar i Schweiz, och flere andra länder,

funnit Lemningar af dessa egendomliga boningar ute på sjön, uppförda

på en stor, från landet skild brygga, som hvilade på hundratals eller

tusentals i sjöbottnen nedslagna pålar. Flere af dessa byar hafva

brunnit eller af annan orsak blifvit öfvergifna redan under stenåldern;

ändra äro yngre.
3 Vi hafva redan nämnt, huru dessa märkliga och, ge-

nom den ofta öfver ruinerna bildade torfven, särdeles väl bibehållna

fornlemningar gifva oss mången i hög grad intressant upplysning om
stenåldern i ett land, som i sa många afseenden liknar vart. De visa

oss ett folk med fasta bostäder, med åkerbruk, boskapsskötsel och andra

tecken till en högre odling än man är böjd att tillerkänna stenåldern. '

Att icke "stenålder" ovilkorligen är liktydigt med fullkomlig brist

på civilisation, visas äfven af den förvånande grad af bildning som

fanns redan före européernas första besök pi Tahiti, ehuru invanarne

på denna Ö voro sa fullständigt obekante med metaller, att de i början

planterade de från Europa erhållna synålarne af stål i sina trädgårdar,

troende dem vara skott af någon mycket bard växt, bos hvilken de

hoppades, att lifvel ej matte vara helt och hållet utsläckt.
•'

1

Lucretius, "De reram natura", v. 1282. Lucretiua lefde i första årh. före Kr. f.

2
Scbliemann, "Trojanische Alterthtimer", med Atlas (Leipzig, 1874); Lepsius, "Zeit-

Bchrifl fur Begyptische Rprache and Altherthumskunde", 1870; Norwich-kongrcssen,
siil. 258, och Brussel-kongressen, sid. 337 (Japan), m. m.

' '• Pålbyggnader" bebos ännu i dag i vissa [änder, t. ex. på Java <"-li Nya Guinea.
1

Keller, "Pfahlbauten", i ''Mitthcilnngen deT antiqv. GeeellBchafl in Ziirich" (Ziiricb,
is.">l 66); Troyon, "Habitations lacustres'' (Lansanne, 1860), m. II.

r'

Lubbock, ''Pre-historic times", l:a nppl., B. •>'i-. Jfr rid, 118 bär ofvan,
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n

Afven sedan metallernas bruk blifvit kändt fortfor man längre att

begagna vapen och verktyg af sten. I synnerhet under bronsåldern,
då den dyrbara bronsen måste hemtas till Norden från fjerran liggande

länder, var det naturligt, att man hellre använde den billiga stenen än den
kostbara metallen, t. ex. till de så lätt förlorade spjut- och pilspetsarne,
eller till sådana mycket råämne fordrande saker som de tunga strids-

yxorna, särdeles som stenen i dessa fall gjorde nästan lika god verkan

som metallen.

Många fynd från bronsåldern i Norden,
1 liksom i andra länder,

2

hafva också innehållit vapen och verktyg af sten. Dessa fynd höra icke

endast, såsom man länge antog, till bronsålderns första början, utan

äfven till dess senare del. Väl har man sagt, att de i bronsålderns

grafvar funna stensakerna endast varit begagnade som amuletter; men
dels är antalet sådana fynd redan alltför stort, dels torde det vara svårt

att numera bevisa ett sådant användande. Man har visserligen i det bekanta

Ilvidegårdsfyndet, från trakten af Köpenhamn, velat se ett bevis här-

för; och det är sannt, att man i denna graf fann en spjutspets af flinta

insydd i läder på ett sådant sätt, att den ej kunde blottas. Men vi få

härvid icke förbise, dels att grafven tydligen inneslöt qvarlefvorna af en

"trollkarl" eller dylik person, dels att man i samma graf funnit två

knifvar af brons, omlindade med läder på ett sådant sätt, att ej heller

de kunna blottas. 3

Om vapen af sten någon gång begagnats här i Norden äfven efter

jernålderns början, har det kanske varit mera för den magiska kraft

som tillskrefs dem än af andra orsaker. Så berättas t. ex., att Orvar

Odd af en gubbe i Hunaland fått tre "stenpilar", hvilka visade sig vara

mera mägtiga mot trolldom än de berömda pilar, "Guses-nöt", som till-

hört sjelfva finnkonungen.
4 Att några af de stenyxor man hittat i jor-

den varit i händerna på jernålderns folk, bevisas emellertid dels deraf,

att man hittat sådana i grafvar från denna tid,
5 dels deraf att man i

1
T. ex. "Ant. tidskr. f. Sv.", 1 s. 233; Nilsson, "Stenåldern", 2:a uppl., s. 173—74,
och "Bronsåldern", 2:a uppl., s. 55: Holmberg, "Bohusläns historia". 2:a uppl., 2

s. 80; Bexell, "Hallands historia", 2 s. 75 ;
St. M. 1288 (Atl. 103), 27!>1: 331) -42,

2791: 288—90, 3329, 3!)26 och 4107; (dansk) "Ant. Tidskr." 1855—57, s. 79 (Skåne);
''Nord. Tidskr, f. Oldkynd.", 2 s. 175; ''Annaler" 1848, s. 336 (Hvidegård på Sjfel-

land): "Årböger" 1868 s. 106 och 123, 1870 s. 246, 1871 s. 77; Madsen, "Bronce-

alderen", fyndet i Treenhöi; Köpenh. Museum 6913, 11659, 11698, 12076, 14924,
L9050 och B 314; m. il. Jfr äfven de sid. 145 omtalade fynden af stensaker jemte
brända ben.

2
i England har man träffat stenhammare, pilspetsar af flinta o. dyl. i ett stort antal

grafvar från bronsåldern; Evans, "Stone implements", s. 165, 189—191, 343, 355, 387
m. m. Afven från Meklenburg m. fl. länder äro sådana fynd kända; Lisch, "Mcklenb.

Jahrbucher", 22 s. 282 och 23 s. 283 (flintpilar).
3 "Annaler"' 1848, s. 336 och pl. 5 fig. 1—3. Äfven i andra grafvar från bronsåldern

har man funnit bronsknifvar omlindade med läderremmar: ''Ant. tidskr. f. Sv.". 3

s% 278, not 2.
4 "öryar < >dds saga", öfvers. af Liljegren (Sthlm, 1819), s. 138 och 176.
1

I en graf vid Ssetrang i Norge fann man år 1834 öfre delen af en i skafthålel af-

bruten stenyxa tillsammans med en mängd saker från den äldre jernåldern ("An-



STENSAKER BEGAGNADE EFTER STENÅLDERNS SLUT. 159

Uppland funnit en sådan yxa, försedd med runinskrift, hvilken ej kan

vara äldre än jernålderns början.
l

Afven från senare tid, t. o. m. från detta århundrade, har man exem-

pel på, att stensakcr af de slag vi nu betraktat någon gång blifvit an-

vända i Europa. Samlingen af fornsaker i Hamburg eger en stenham-

mare, hvilken, till dess han för några år sedan skänktes till samlingen,
under längre tid varit af en i trakten boende smed begagnad som

verktyg. Och i mera afiägsna trakter af Irland lära för ej särdeles länge
sedan smeder och kittelflickare hafva användt stenhammare. ÅiVen på
Island skall inan i detta århundrade hafva betjenat sig af genomborrade
stenhammare som släggor i smedjorna, som klubbor vid neddrifvande

af pålar ocli till dylika ändamål. - En resande, som nyligen besökte

Orkney-öarnu, såg der en gammal qvinna skära kål med en sten-

knif. :i Om stensakers användande i Lappland för ej längesedan hafva

vi nyss (sid. 154) talat.

De anförda exemplen torde dock böra betraktas endast som ett till-

fälligt användande af stenverktyg, förfärdigade i äldre tid.

Långt sedan stenverktygen upphört att allmänt begagnas i det dag-

liga lifvet, finner man dem mångenstädes i bruk vid religiösa förrätt-

ningar. Hcrodotos (II, 80) och Diodorus Siculus
(I, 91) berätta, att man i

Egypten vid likens balsamcring använde "en skarp ethiopisk sten'" till

att öppna kroppen; hjernan togs dock ut med ett krokigt jern. Man
har också llere gånger funnit en mängd tunna flintknifvar i Egypten,
stundom i grafvarnc.

4 En sådan knif (eller dolk) är afbildad lig. 36

häi' ofvan; och å en annan i Egypten funnen knif al" flinta är med

hicroglyfer skrifvet namnet på en officer, Ptamncs. Eget nog blefvo

äfven liken af guanchernes höfdingar i Teneriffa uppskurna med obsi-

dianknifvar af personer som voro särskildt utsedda dertill. Af Gamla
Testamentets skrifter se vi, att iudarne vid omskärelsen begagnade knil-

var af sten. 5 Afven hos romarne finna vi spår af stenverktygs an\ än-

dande vid vissa religiösa förrättningar.
6

aaler" 1836 37, b. 15;>). Och i ett norskt stenkummel, som inneslöt tvä grafvar
Eran den äldre jernåldern, har man funnit tre stenhammare Liggande tillsammans
bland kumlets stenar omkr. L' fot Eran den ena grafven (Norska Eomm. Eören:s
årsber. f. 1 S72. s. 17 och 22); deras Eörekomsl här kan ej gerna vara tillfällig.

Btephens, "Oldnorthern runic, monuments", b. 204. En dylik (äkta?) är funnen i

Danmark (dansk "Ant. Tidskr." L852—1. B. B).

Wilde, "Catalogue of the antiquities in the Museum of the royal frish Academy",
s. 81; Klemm, "Allgemeine Culturwissenschaft", 1 b. 86; Evans, "Stone implements",
s. II: Baer, "Der vorgeschichtliche Mensch", b. 318. — Kaifrerne i Afrika begå
da de smida jern, Städ och hammare af -ten: \V 1. "Xatural history of Man".
1 sid. '.17.

Baer, anf. arb. b. 318 I Mexiko lära spånor (knifvar) af obsidian ännu i

an\anda> till äderlåtningsinstrument ; Winkel-Horn, "Mennesket i den forhistoriske

Tid", Bid. 17.

Chr. Petersen, "Spuren des Steinalters, welche Bich bis in die Zeiten der beglaubig-
ten Qeschichte erhalten haben" (Hamburg, L868), si.]. 7.

Evans, "Stone implements", Bid. B.

Evans, "Stone implements", -. 9; Petersen, "Spuren des Steinalters",
- -



160 1 I!. DEN YNGRE STENÅLDERN. .

Sedan stensakerna kommit ur bruk, föll deras rätta betydelse snart

i glömska. När de sedan anträffades i jorden, gaf okunnigheten och

vantron sin förklaring öfver deras ursprung och bestämmelse. Sten-

yxorna kallades "åskvic/gar"
—

i Norden "thorviggar"
— och ansågos

vara det dödande i åskstrålen. Thor håller i handen en sådan vigge

(hammare) af sten, med hvilken han slår efter trollen;
l detta är, enligt

en ännu mångenstädes gängse tro, åskan. Då thorviggen träffar jorden,
slår åskan ned. Härvid drifves stenen djupt ned i jorden. På Gotland

trodde man förr, att åskviggen drefs ned 7 alnar i jorden, hvarefter

han efter 7 års förlopp åter kom i dagen, sedan han under tiden

stigit åt jordytan en aln hvarje år. 2

Denna åsigt om stenyxornas ursprung, som ännu är vida utbredd

i vårt land, återfinnes märkvärdigt nog i nästan alla delar af jorden, i

Brasilien 3 lika väl som i Japan.
4 Redan för tvåtusen år sedan fanns

den i Grekland. 5

I följd af sitt ursprung från åskans gud och trollens besegrare an-

ses också "thorviggarne" vara ett utmärkt skyddsmedel mot åska och

trolldom. 6 Dcrföre är det ofta omöjligt eller åtminstone mycket svårt

att förmå personer sälja fornsaker af sten, emedan de tro sig då förlora

en skyddande talisman. Så förvaras t. ex. i Visby Museum (N:o 1020)

en yxa utan hål af trapp, som tillhörde en qvinna på Gotland, hvilken

långe vägrade att lemna den ifrån sig, men slutligen förmåddes dertill,

då åskan, utan att fästa afseende vid "thorviggens" närhet, slog ned i

ett bredvid hennes boning beläget kyrktorn.
För att skydda nybygda hus mot åska och andra olyckor brukade

man ännu för hundra år sedan sticka en stenyxa eller en flintknif in i

väggen eller under tröskeln.

I Thorstcin Böarmapms sac^a berättas, att Thorstein utom andra

trollmcdel äfven erhållit en "trekantig" sten, hvilken gjorde godt eller

dåligt väder allt efter som man slog på den gula eller hvita sidan. 7

Såsom exempel på de olika sätt, hvarpå stensakerna ännu i detta

århundrade gjort tjenst som skydd mot trolldom eller såsom lyckobrin-

gande kunna vi anföra, att en stor stenyxa med skafthål länge begag-
nades af sin egarinna på Gotland till att hängas ned i bryggkaret för

att hindra trollen förstöra brygden.
8 En bonde i Vermland använde

1

Hyltén-Oavallius, "Värend och Virdarne", s. 231.
2
Anteckning af lektor Eneqvist vid N:o 1020 i Visby Museum.

3 "Annaler" 1838—-39, s. 159. Man ser dock ej tydligt, om föreställningen ursprung-
ligen tillhört ur-invånarne eller de inflyttade européerna.

4
Norwich-kongressens förhandl., s. 200. Jfr Evans, "Stone implements", s. 51 — 54.

5
Plinius. "Historia Naturalis", TV, 37, 9. 51, 136; 37, 10, 55, 150; Th. H. Martin.

"La foudre et le feu Saint-Elme" i "Revue archéol." 1865, II s. 124, 1866 I s. I

och II s. 339.
6 Grimm visar, att denna vidskepelse var gammal redan under ll:te århundradet

;

"Deutsche Mythologie", 2:a uppl., s. 1170.
1 ''Fornmanna Sögur", 3 sid. 180. Stenen synes, att döma af uppgiften om sidornas

.>lika färg, hafva varit af flinta.
R Den 1'orvaras nu i Visby Museum, N:o 87.
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stenyxor som sänken på en fiskryssja och trodde sig märka, "att fisken

med mycket större begärlighet går i de redskap, på hvilka man begag-
nar stenyxor till sänken." ! Och

en bonde i samma trakt förvarade

tfTT
LER,

ymmm
en rlintknif bland säden i sitt

magasin, "der han ffiorde stor

nytta.
-

I sammanhang härmed kunna

vi meddela följande af hr kyrko-
herden Wiede benäget medde-

lade berättelse: "Då en nämnde-

man i Jönköpings län omkring
år 1860 skulle afbränna ett

svedjeland, uttog han, innan han

antände, en i chiffbnieren om-

sorgsfullt förvarad åskvigge (en

stenyxa af grönaktig sten), storsom
ett stort stryklod och försedd med
ett genom skafthålet draget snöre.

Denna yxa lät han en dräng släpa
tre slag rättsyls i mullen, rundt

omkring svedjelandets yttergräns,

på det att ingen vådeeld skulle

utlöpa och antända skogen der-

invid. Sedan återtogs yxan och

inlades i chillbnieren, för att lika-

ledes användas nästföljande året."

A (Ven mot sjukdomar hos

menniskor och djur anses de gamla

yxorna ega en underbar kraft. Så

förvaras t. ex. i Statens Hist. Mu-
seum (N:o 1452: 96) en stenyxa
från Blekinge, livars egg blifvit

sönderstött och gifven som läke-

medel ar sjuka kreatur. :l Samma
läkande kraft tillskrifves äfven Itg. 131. Stenyxa från Egypten med gnostisk in-

sländtrissorna af sten, ehuru dessa
"hr 'J

'

t - Dm ;;jW ''''"''' " ' ""'"'% storlek,
.

,
... den undre im-stora ti.

icke äro äldre än jernåldern.
4

Ett af de intressantaste exempel på stenyxornas användande som
amuletter är den lig. 131 afbildade yxa al' nephrit, hvilken är betäckt

Statens Bist. Musei inventarium, vid N:o 1284: 20.
2

Lignell, "Beskrifning öfr :ap I Dal", i sid. 65.
1 Aj . bära sea i Bt. M. inventarium N:o 3207; i Lignella "Beskrifning öfver

grefskapel l>:il". I b. 65, m. ti. arbeten.
4

Holmberg i Eörteckningen öfver den af honom ar 1846 till St. M. sålda Bamlin
(N:o 1-70: 363 5 och 397- 436).

'orntid. 11
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med gnostiska formler. Denna lilla talisman lär hafva kommit från Egyp-
ten för många år sedan. Inskriften är ganska väl graverad i den utom-

ordentligt hårda stenen; bokstäfverna äro grekiska, af den form som var

vanlig i Alexandria under tredje och fjerde århundradena af vår tide-

räkning.
! En annan stenyxa med grekisk inskrift är funnen i Grekland. 2

Under det att stenyxorna blifvit betraktade som åskviggar, har man
i fiintpilarnc dels sett åskgudens med blixten nedslungade vapen, dels

"elfva-skott". I Skotland och Irland trodde man nämligen förr, att flint-

pilarne som hittas på marken äro

afskjutna af elfvorna, hvårföre de

ock ansågos kunna skydda mot de

af elfvorna, i synnerhet till kreatu-

ren, sända sjukdomar och annat ondt.

De buros derför ofta som amuletter.

Figv 132 visar en pilspets af flinta,

infattad i silfver och buren af en

skotsk dame för ett hälft århundrade

sedan. 3 Flere andra i silfver infat-

tade och trolio-en som amuletter

burna flintpilar äro kända dels frän

de brittiska öarna, dels från andra

Fig. 132 a. Flintpil,

infattad i silfver,

frun Skotland. V,.

Fig. 132 b. Pil-

spetsen fig. 132 a

sedd bakifrån.

länder. 4 Ä ett grekiskt eller etruskiskt halsband af guld, som nu för-

varas i Brittiska Museet, hänger i midten en i guld infattad pilspets
af flinta. 5

1

"Archasological Journal''. XXV sid. 103.
2 "Materiaux pour 1'hist. de 1'homme", IV s. 9. — Jfr den här ofvan (sid. 159) om-

talade, i Uppland funna stenyxan med runinskrift.
3 Evans, "Stone implements*'. sid. 325.
4
Evans, "Stone implements"j sid. 326 och 327 (Italien).

5

Kemble, "Horas ferales", sid. 136.
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När vårt fosterlands jord för första gången trampades af menniskofot, eller

hvad namn man bör gifva åt det folk som först tog denna jord i besittning, dessa

frågor kunna vi visserligen ännu icke besvara. Men det veta vi, att Sverige sedan

nere årtusenden tillbaka varit bebodt, och att dess äldsta innebyggare, fullkomligt

okunniga om metallers lunk. måste i en härd natur tillkämpa sig sitt uppehälle
med de verktyg och vapen som de lärt sig att förfärdiga af tlinta och andra

stenar, af trä, hen och horn. Denna första period i Sveriges kulturhistoria har

derföre blifvit kallad stenåldern.

I Sverige blefvo väl metaller kända redan långt före Kristi födelse, men ända

in till våra dagar har stenåldern fortvarat i vissa andra delar af verlden, t. ex. på

flere af Söderhafvets öar och i Amerikas polartrakter. Genom att studera de

vapen, verktyg och redskap som blifvit hemförda från sådana af europeisk civili-

sation ännu ieke påverkade trakter, har man kunnat förklara nästan alla de i vår

jord anträffade minnen efter den skandinaviska Nordens ur-invånare.

I Danmark har man genom undersökningar i de s. k. "kjökkenmöddingerne",

lemningar efter de äldsta invånarnes måltider, haft tillfälle att göra närmare bekant-

skap med lifvet i Norden under den äldre stenåldern. Urfolket synes hufvudsak-

ligen hafva uppehållit sig vid kusterna och uteslutande lefvat af jagt och fiske.

Kjökkenmöddingerne" innehålla nämligen i ofantliga massor skal af ostron och

andra musslor samt ben af fiskar, foglar, vildsvin, rådjur, hjortar, uroxar och andra

vilda djur, men endast af ett husdjur
— hunden. Benen af de större djuren äro

klufna for mergens skuld. Bland dessa qvarlefvor efter födoämnen träffar man

dels de af kol ännu betäckta eldstäderna, dels en mängd grofl slagna (aldrig slipade)

verktyg af flinta samt bitar af tjocka lerkärl, redskap af hen och horn m. m.

Några egentliga "kiökkenmöddinger" äro hittills ieke anträffade i Sverige, och

antalet foin.-aker af de för den äldre stenåldern i 1 »anmärk egendomliga former

H'iLr . 10, 11 m. fl.) är ännu så ringa, att vi ej ansetl det vara skäl att Bkilja afbild-

ningarna af dessa saker frän de figurer som tillhöra den yngre stenåldern.

Men om nordborne under den allra äldsta tiden lefde utan åkerbruk och

utan boskapsskötsel, så hafva imellertid, såsom de sista årens undersökningar i Vester-

götlands gånggrifter ådagalagt, redan före stenålderns slut nästan alla våra vig-

tigaste husdjur -nötkreatur, häst, för, get(?), Bvin och hund— funnits i Sverige.
Huruvida äfven någol åkerbruk samtidigt bedrifvits, kan man väl ännu icke

afgöra. Erfarenheten från andra länder, t. ex. Schweiz, har dock lärt, att åker-

bruk kan idka- utan kännedom om metaller.

Stenålderns grafvar
— kända under namnen "stendösar", "gånggrifter" och

"hällkistor" — förekomma egentligen endast i södra Sverige, i landskapen söder

om Tiveden och Kolmården. En atendö» är en af myckel stora och tjocka, på



insidan släta stenar bildad grafkammare, täckt af ett eller llere stora stenblock.

De större stendösarne med en ofta temligen läng- gång, som vanligen är längre

än kammaren men bygd på samma sätt som denna, plägar man kalla ijunggrifter.

Dessa båda slag af grafvar förekomma endast i Skåne, Halland, Bohuslän, Vester-

götland och på ( Hand. Hilllkistorna — fristående stenkistor, vanligen af betydlig

storlek, bildade af jemförelsevis tunna stenhällar och omgifna af en låg bädd af

jord eller kullersten, som endast betäcker nedre delen af kistan äro kända från

(Småland), Vestergötland, Bohuslän, Dalsland och sydvestra delen af Vermland.

Dessa grafvars gruppering och det betydliga arbete som deras uppbyggande

kraft, synes häntyda på fasta boningsplatser och på åtminstone en början till ordnade

samfundsförhållanden .

Man känner f. n. omkr. 35,000 i Sverige funna fornsaker af sten; men mer

än 33,000 af dem äro funna i det n. v. Götaland. Alla dessa saker äro visserligen

af de former som förekommo under stenåldern, men en del af dem hafva dock

varit begagnade under bronsåldern. Några stenhammare af en vacker form och ett

särdeles fint arbete hafva vi t. o. m. ansett oss böra tills vidare hänföra till brons-

åldern, i synnerhet som dylika, såvidt vi veta, aldrig blifvit anträffade i något fynd

hvilket med säkerhet tillhör stenåldern.

Huru länge stenåldern varade i Sverige, eller när den här slutade, det veta vi

visserligen icke, men att denna period omfattar en mycket lång tid, framgår af den ej

obetydliga utveckling som visar sig, om vi jemföra de råa fornsakerna från sten-

ålderns början med de om en ovanligt högt uppdrifven skicklighet vittnande arbe-

tena från periodens slut. De senare öfverträfrå i prydlighet nästan alla lemningar från

stenåldern i södra och vestra Europa.
De försök man gjort att genom undersökning af de i stenålderns grafvar funna

menniskokranierna besvara frågan, till hvilken folkstam Nordens dåvarande inne-

byggare hörde, hafva ännu icke ledt till något tillfredsställande resultat.

Redan under stenåldern hade väl Sveriges invånare höjt sig något öfver "vildens"

ståndpunkt; men så länge de helt och hållet saknade kännedom om metaller, väl-

det icke möjligt för dem att hinna någon högre grad af odling. Om än sent

spredo sig dock älven till våra aflägsna nejder frukterna af de österländska kultur-

folkens civilisationsarbete, och genom bekantskap med metaller (brons och guld)

börjades för Norden en ny period, hvilken man tills vidare benämnt bronsåldern.
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1. Knackstrn af granit. Bohusl. *

/2

•_'. blint-spån. £ 3. Flint-kärna, sk. -'
I. Brj nsten af -killer.

Blek. '/,.

5. SlipBten af Bandaten. Blek.
'/.,.



STKNÄLDKRN.

6. Slipsten af sandsten. Sk.
'/,.

7. Stor slipsten af kalksten. Gotl. }/2fr
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8. Rund stenskifva med häl i midten. Ö.-Götl. el. V.-Qötl. '/2

/
\V

10 a, Y\;i af flinta, igen,
alldeles oslipad. Äldre form. Sk. '

,.

9. "Plint-borr.

sk. i

,.

in b. Plintyxan fig. LOo,
sedd från Bidan.
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Ila. Yxa af flinta, groft slagen, all-

deles oslipad. Äldre form. Sk. '

.,.

11 b. Flintyxan fig. 11 a

sedd från sidan.

12. Yxa af flinta.

oslipad. Sk. x

jz .

1(3. Yxa
af sten.

fyrsidig,

med afsats

för skaftet.

Sk. '/,.
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1:1. Yxa af ilinta. slipad.
sk. i

v

1 I. Yxa af äten, öfre hälften

trind, med afsats för skaftel .

Gotl. y3 .

1"). Vxa af sten, öf

hälften trind. V.Götl. '/3 -

Gcnomskämiii
12

I i Yxa .ii -i . 'ii. Gotl. '/.. 18. Yxa af Bten. sk. »/,
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till

21. Yxa af Him a. tunn,

slipad. V.Götl. /3-

19. Yxa af tiinta, oslipad.
Sk. v,.

Genomskäring af fig. 15).
22. Yxa af flinta. slipad:

eggen omslipad.
Bohusl. V3

.

Hill

20. Yxa af tiinta, slipad.

Vestmanl. '/3
.
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öfversta ytan af mejseln
fig. 23.

23. Bred rätmejsel af flinta, oslipad.
sk. i

.,

inskärning af mejseln
fig. 25.

.' I. Bred rätmejsel af flinta,

oslipad, sk. '

,.

26. Bred räl mejsel af sten.

Blek. '

,.

*"-*l'

25. Bred räl m( jsel af flinta,

slipad. Öland.
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27. Bred hålmejsel af

flinta, oslipad. Vester-

botl en. 2
/.v

Genomskärning af fig. 28.

28. Hålmejsel af flinta,

slipad. BoHusl. V2
.

i"

31. Smal hålmejsel af

H inta, slipad. Smal. '

.

29. Smal rät-

mejsel afflinta,

oslipad. Sk. '/2
.

^w
Genomskärning

af lie;. 31.

MM
'il

fil'

30. Smal rät-

mejsel af flinta,

slipad. Sk. '/,.

'mm

Genomskärning
af tig. 30.

32. Yxa af si en. med ett

litet hål. Sk. '/2
.



STENÅLDERN.

33. Yxa af sten med ett från

badasidorpåbörjadl skafthål

(ulan lapp)- s k. '/r

Genomskärning nf fig. .>'.' föl

al i \ isa del påbörjade hålel .

35. Yxa af sten med
Bkafthål. Bohusl. 74

.

:', 1. Yxa af sten med ett lian ena

sidan påbörjad! Bkafthål (en lapp
i midten). Vennl. '/2

.

( Genomskärning af ti .

!

:i 1 1 visa del påbörjade hålet.

36. Yxa af sten med en ränn-formig fördjupning,! liv il ken etl klufvel skafl varit fästadt. Bohusl. 1



10 STENÅLDERN.

38. Yxa af sten med skafthål.

Uppi. v,.

37. Yxa af sten med en rännformig
fördjupning för skaftet, Sk. '/2 .

39. Yxa af sten med skafthål.
Sk. '/..

40. Yxa af sten med skafthål.

Öland. '/2
.
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41. Vx;i af sten med skafthål.

Dalsl. V2
.

13. Yxa af (elg-)horn med Bkafthål

och inristade djurfigwrer. Sk. '

2
.

42. Vxm af sten med Bkafthål. Bali. '

...
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;

J Å

m

m

»Ä'uVj8

44. Ämne till en spjutspets af fl inta.

sk. y2
.

Ti-i

45. Spjutspets af flinta. Hall.
'/,

46. Spjutspets af flinta

(något slipad utmed

midten). Sk. x

/2 .

47. Spjutspets af flinta. V.Götl. 2
/3
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w.

:s -i

is
1

18. Spjutspets af flinta.

Bohus! . '/_.

•

!

ft:

>"J. Spjutspetsaf skiffer.

Norrland. '/2-

#1
S***

41 r «

l'.i. Spjutspets af flinta.
'

sk.
•/,.

50. Bpjutspets af flinta.

sk.
>/,-

51. Spjutspets af flinta.

7.-Götl. '

r
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53. Harpunspets a I

ben. Dalsl. '/2
.

55. Dolk af flinta med tresidigt
skaft. Sk. Va-

Ändan af skaftet

till fig. 55.

'Vi!

INI'
1

111

III

54. Harpunspets af

ben. Sk. >/2
.

liO. Blekinge.
59—61- Pilspetsar af flinta. Vi-

ol. Skåne.
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KV wi

Dolk af flinta med fyr-

Bidigl skaft. sk. '

,.

.">•;. Dolk af flinta med tvåsidigl
äkaft. sk. i

,.

HBC

!*>&

m i

58. Dolk af flintamed fyr-

Bidigl -kalt. V.-Götl.
'

,.

Andan af -kaflrt till fig. 56.

62. 64.

62 tit. Pilspetsar af flinta. skam-. '

,.
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I

67. Knif af flint a (en-

eggad), sk. yr

65. Trekantig pilspets af

flinta. Sk. >/2 -

68. Såg(?) af flinta.

Sk. y2
.

(il). Tväreggad pilspets
af flinta. Sk.

'/,.

7<i". Skedformig skrapare
af flinta. Cfppl. '/2 .

69. Rund skrapare af flinta. 70*. Undersidan af fig. 70a.
Sk. i

r
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71. Vcstrrirötlanil. '/,

72. Bohuslän. '/2 .

73. Bohuslän. '/,.

7 1. -k:, Hr. '

71—71. "Halfmånformiga" Bkrapare af Elinta.
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ma

79.

7(5.

75.

75—81. Nålar af ben frän gång-grifter i Vestergötland. '/,
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82. Hängprydnad af ben.

V.-Götl. '

,.

84. Perla af bernsten.

V. -(ir.tl. «/2.

83. b' irformig prydnad
af ben. V.-Götl. V,.

85-88. Perlor af bernsten. V.-Götl.
'/,

90. Hängprydnad af en

genomborrad vargtand.
V.-Götl. '/i-

91. Metkrok af ben.

Sk. V,.

89. Hängprydnad af 'ii genom-
borrad björntand. V.-Götl. '

,.

92. Metkrok af ben.

V.-Götl. '/,.
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Ml. Lerkärl med fina hål nära randen och i den utskjutande kanten vid midten.

Hålen halva varit genomdragna med snören, på livilka kärlet hängt. Sk. '

2
.

93. Lerkärl utan häl. Vestergötland. '/2
95. Lerkärl med runda hål nära randen,

genom hvilka det snöre gått hvarpå
kärlet hängt. Sk. V2

-



BROISÅLDEEI.





När och huru bronsåldern började i Norden, äro frågor som vi ej
ännu kunna

besvara. Vi veta blott, att det inträffat mycket Lång tid — kanske mer än ett

årtusende — före Kristi födelse, samt att det icke Bketl genom en af främmande

inverkan oberoende utveckling af Nordens inre förhållanden. Troligen har brons-

kulturen, om vi få begagna etl sådant uttryck, småningom utbredt sig från Asien

öfver Europas kontinent, tills hon slutligen nådde Östersjöns kuster, der hon

efterlemnal nästan mera lysande minnen än i uågon annan trakt af vår verdsdel.

Utom bronsen, hvilken (nästan alltid) är en blandning af koppar och tenn.

kände nordborne under bronsåldern blott en metall, guldet. Ren koppar och rent

tenn förekomma ytterst sällan i fynden från denna tid, hvilket synes antyda, att

bronsen i allmänhet blifvit införd färdigblandad från främmande land. De sven-

ska koppargrufvornes bearbetande började troligen först flere århundraden efter

var bronsålders slut.

De allra flesta bronssaker från nu i fråga varande tid äro gjutna, och en-

dast några få äro hamrade. Konsten att gjuta brons hade redan blifvit högt upp-

drifven (se t. ex. lig. 134, 248), men man synes ej ännu hafva lärt sig att loda.

Flertalet af de hos oss funna fornsaker från bronsåldefn måste vara tillverkade

i Norden, dels emedan dessa saker i mycket stor -mängd anträffas här, men

icke återfinnas i andra hinder, utan der ersattes af andra, ofta ganska afvikande

former, dels emedan man i Sverige och Danmark vid flere tillfallen funnit gjut-

formar, "gjuthufvuden", halffärdiga arbeten, smälta bronsklumpar och en mängd
till nedsmältning sandade, sönderbrutna bronssaker m. in. (se lig. 207— 212).

Att Sverige under bronsåldern icke var helt och hållet isoleradt från den

öfriga verlden, visas redan deraf att, såsom nyss nämndes, all brons — som

råämne betraktad — måste anses vara importerad, samt deraf att man ho- oss

funnit fornsaker, hvilka bevisligen antingen äro förfärdigade i andra binder eller

tillverkade har efter främmande mönster (t. ex. lig. 1 ">•">. 1 ">•">. 1 T i
*

. 254).

Märkvärdiga bevis på,
huru ömtåliga saker någon gång kunna under gynn-

samma förhållanden trotsa tiden, Lemnar det under lig. L66 och 245 afbildade

fyndel i en halländsk graf: läderslidan till en bronsdolk och Lemningarna af en

väfd ylleschal. I danska grafvar från bronsåldern har man i. o. m. funnit full-

ständiga drägter af ylletyg, som ännu är mycket väl bevaradt. Af linne har

deremol blott någon enda gång träffats spår.
N llet var väl sannolikl väfdl har hemma och ullen inhemsk, ledan före

bronsålderns början höllos nämligen 30m vi under stenåldern anmärkt —
får, Dötkreatur, hästar och Bvin som husdjur.

Vigtiga bidrag till kännedomen om vår bronsålder få vi af de i Bohuslän,

Östergötland och andra landskap förekommande hällristningarna (i släta klippor
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inhuggna figurer, ofta bildande stora taflor). De visa att åtminstone något åker-

bruk nu idkades, att hästen användes till ridt oeh åkning, att temligen stora

fartyg (utan segel) redan funnos, samt att bronsålderns nordbor, som ännu voro

obekanta med bokstafsskriften, genom bergtailornas bildskrift sökte bevara minnet

af virrtierare tilldragelser. Den tradition som lefde vid sidan af denna bildskrift

är dock för längesedan glömd, hvarföre vi nu ej kunna tyda de dunkla inskrif-

ternes språk. Vi veta icke ens, hvilket folk det var som under bronsåldern bodde

i vårt land.

Såsom minnen från denna tids tempeltjenst torde vi kunna betrakta några
i Sverige funna dyrbarare kärl af guld och brons (fig. 249, 254, 255 m. fl.)

Under den första delen af bronsåldern begrofvos de döde vanligen obrända

i stora, af flata stenhällar bildade kistor. Under periodens senare del blefvo

liken nästan alltid brända, hvarefter askan och de hopsamlade benskärfvorna för-

varades i små stenkistor eller i grafurnor af bränd lera. Bronsålderns grafvar,

de må innesluta brända eller obrända lik, äro vanligen täckta af en jordhög eller

ett stenkummel, hvilka ofta äro af betydlig storlek.

Hufvudsakligen på grund af noggranna undersökningar af dessa olika grafvars

innehåll har man lyckats skilja den äldre bronsålderns fornsaker från dem som

tillhöra periodens senare del. De förra utmärka sig i allmänhet för en ännu

större skönhet i former och sirater än de yngre.
Grafvar och fornsaker från bronsåldern förekomma talrikast i det n. v. Göta-

land, särdeles i Skåne. Bland de 2500 fornsaker af brons från denna tid, hvilka

vi f. n. känna från Sverige, äro mer än 1600 funna i Skåne och omkring 750

i andra delar af Götaland. Endast 150 äro kända från Svealand och Norrland.

1 ).e nordligaste nu bekanta fynd af sådana bronssaker äro ett svärd (fig. 157) från

Njurunda socken i Medelpad och en skaftcelt (fig. 141) från Timrå socken i

samma provins. Dessa två äro, så vidt vi veta, de enda fornsaker af metall från

bronsåldern som hittils blifvit funna i Norrland.
ti

Ännu under bronsålderns sista tider saknade Nordens innebyggare kännedom

om jern och skrifkonst, hvilka båda nu synas vara ett oeftergifligt vilkor för

hvarje högre grad af bildning och framåtskridande. De voro dessutom fullkomligt

obekanta med silfver, bly, zink, glas, elfenben, mynt m. m.

Bronsålderns slut inträffade i Sverige troligen kort efter Kristi födelse.

Först vid denna tid uppträder nämligen jernet i Norden, ehuru det redan under

tusen år varit kändt i södra Europas Medclhafsländer. Det Grekland som Home rus

besjungit stod t. ex. på öfvergången från sin bronsålder till jernåldern. Och

i Egypten äro de blåa jernvapnen afbildade redan på monumenterna från det

tredje årtusendet före Kristus. — A andra sidan finnes det länder der bronsåldern

slutat mycket senare än i Skandinavien. Ännu för 350 år sedan, då Européerna

började sina eröfringar i Mexiko, lefde Aztekerna i en fullständig bronsålder,

utan kunskap om jernet. Och likväl var deras civilisation i många afseenden

fullt jemförlig med den, af hvilken Europa under medeltiden kunde be-

römma sig.
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DEN ÄLDRE BRONSÅLDERN.





BRONSÅLDERN. I.

96 ". Stenyxa med skaftnAl.

Va-

96 b. Stenyxan fig. '.'•>". Bedd

bakifrån.

97. Stenyxa med skafthål.
Vi stmanland. '

'„.

98. Stenyxa med skafthål. O.-Götl. eller V.-Oötl. '

,.
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99. Massiv bronsyxa med skafthål. Hall. x

/2
-



BRONSÅLDERN. I. 2!)

v

100. Massiv bronsyxa med skafthål. sk. '/2

lo| a. Spjul ^|»i b af brons
nicii imlk för skaftet.

Dppl. '/,.

102. Spjutspets af brons

med höll för skaftet.

\ -Qötl.
'/,.

M
101 b. Nedre delen af spjutspetsen fig. Kil n.

'/,.
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103 a. Bronsdolk
med fäste af

brons. 01. '/r

105. Fästet och öfre delen

af klingan till ett brons-

svärd. Sk. V2
-

104. Bronsdolk. Fästet är

af brons, men gjutet öfver

en kärna af lera. V.-Götl. '/5
.

106 o. "Krokknapp" af

brons, troligen till ett

svärdsgehäng. Sk. 2
/3 .

103 b. Fästet till dolken

fig. 1(13 u. scdt uppifrån.

iy

106 b. "Krokknappen"
fig. 106 a, sedd bakifrån.
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*\ #•*-"-'•*

107". Slingan och
öfre delen af fästel

till ett bronssvärd.

Ö.-Götl.
'/,. 110. Bronssvärd. Fästel

och Bpetsen afbrutna.
Smal.

'/„.

l(i7//. Fästel (ill svärdel

fig. 1<»7«. Bedl appifr&n.

7r

108. Bronssvärd. Spet-
sen afbrnten. Smal.

V.V

Ii i'.i a. Bronssvärd

med fäste af innu--.

Ö -Gott. Vv
109J. Fästel till svärdel

ti'_
r

. 109a, sedl uppifrån.

'/r
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111 a. Bronsprydnad, trolisren för midten af en sköld. Den uppstående spetsen massiv.

Sk.
•/,.

111 h. Sköldplåten fig. 111 a, sedd från sidan. Den prickade bågen under spetsen

antyder den ögla hvarmed plåten varit fästad.
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112. 'Tutulus'" af brons. Ilar troligen suttit som prydnad på en skuld. Spetsen ihålig;
öfver dess bas på baksidan en liten tvärstång. Sk.

'/,.

113. Bronsknif med skaft af brons. Spetsen afbruten. Hall. 2
/3

114. Bronsknif. Skaftet genombrutet. Sk. %•

11,">. Bronsknif med skall af brons (i form af etl hasthufvud). öl.
'/,.
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llii

116 a. Skaft-celt af

brons. Har varit fä-

st ad i ett klufvet

skaft. öl. 72
.

116*. Celten fig.

116 a, sedd från

sidan.

118. Sma] rätmejsel
af lirmis. t »lic liiil Hen

trind. Sk.
'/p

117. Skaft-cell af

brons. Nerike.
2 /

'3'

119. Såg af brons. Ena spetsen afbruten. Sk. '/p
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122. Diadem af brons. Sk. 2
/3

120. Spänne af brons. öl. 2
/3

121. Spänne al' brons. sk. 2
/3

.



36 BRONSÅLDERN. T.

123. Diadem af brons. Hur redan i forntiden blifvit itubrutet cch lagadt, såsom de
Ivi-.-i sma ergisca nithålen utvisa. Sk. '/,.

1

i
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125a. Armring af brons. Sk.

\l~ih. Ena ändan af ringen fig. 125a. '/i

1 -'•'-. Armring af guld, Bpiralrefflad. Sk.
'/,.
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127. Armring af brons. Hall. 2
/3 .

128. Spiral-fingerring af

dubbel guld-tråd. Sk.
'/,.

129. Bronsrör, hvilka jemte nere dylika bildat

ett bälte. De hafva varit sammanhållna genom
ullsnodder, troligen inträdda så som det är an-

tydt vid a. Sk.
'/,.



II.

DEN YNGEE BEONSALDEEN.
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130. Massiv bronsyxa
med skaft hal. Bohusl.

131. Stridsyxa af brons. sk.
'/.v

A. i »fversta knappen, sedd upp-
Lfrån. '

,.

B. öfvi reta delen af skaftet, Bedl

bakifrån. V,.

V.
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Vi
''II,

133. Massiv bronsyxa med
skaftbål. Sk." V2

.

132. Stridshammare (?) af brons. Sk. '/2
-
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134 a. Yxa af mycket tunn brons, gjuten öfver en kärna af lera; prydd
med guldplåtar och deruti infattade bernstensstycken. Södermanl. '/4.

134 b. Knappen A å yxan
134 a.

L35 ". * HY" delen af en brons-

yxa, som varii alldeles lik
fig. 135 J. Yxan fig.

134. En del af traskaftel sitter L35a, sedd upp-
qvar. Södermanl. '/3

.

1 ."»i i. I teslaga Ebrons f< >r i >akn i

delen af skaftet t ill endera
af yxorna fig. 131 eller 135.

Södermanl '/8 .



44 BRONSÅLDERN. II.

Vol. Mycket stor skaftcelt ('.') af tunn brons; upptill afbmten.

Eggen myckel skadad. Sk. [

/3 .



BRONSÅLDERN. II. 4:.

1.">N. l't;m uppstående
kanter. Sk. 2

/,.

r
v-

111. Med uppstå
kanter (såsom gei i-

skämingerj visar).

Medelpad. '/2 .

%

iHjji

HL
Umåwrnm

139. 1'ian uppstående kanter.

Sk. i/r

1 Ii I. Med uppstående kanter; prydd
med inristade linicr. parallela med

eggen. Sk. '

'.,.

138 1 k.', ska ii cel t er a E brons.

1 I".' Med u] '|
istående kam er.

Del inristade runlika märket

måste, ehuru gammalt, till-

höra en yngre tid än brons-

åldern. Gotl. -

,.
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144. Smal hålcelt af

brons utan ögla. Hålel

nästan rundt. Söder-

mani. '/,.

146.
'

Liten hålcelt af

brons, med ögla. Bålel

bredt ovalt. öl. 2
/3

-

IllllllllfflllllUu»1'^

145. Hålcelt af brons,

utan ögla. Hålet rundt.

7rVestmanl. l

/2 .

143. Skaftcelt af brons med uppstående kanter. Sk. '/2
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148. Hålel nästan

sexsidigt. Sk. 2
/3

.

117. Bålel Eyrsidigt.
Gotl. V2 .

1 19. Hålet randt.

Södermani. '

.,.

l.")(i. Hålel rundt.

Södermani. '-'

,.

151 Hålel rundt.
v nkr. ya.

117 1 .'>_>. Hä lo o It er af iirmis med öglor.

152. Hålel rundt.

sk. i

..
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153. Smal

fyrkantig

tånge.
Smal. '/5

.

151. Bredplatttånge
med uppståendekan-

ter. Oppl. »/,.

155. Fästet af

brons. Uppl. '/«•

156. Bred platt

tångemed låga
kanter. Uppl.

7v

157. Fästet

af brons.

Medelpad, '/b-

153—157. Svärd af brons.
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158. öfre delen af ett brons-

Bvärd. Fästet af brons.

VcTinl. i

...

159. Fäste af brons till ett

svärd. Uppl.
l

/2 .

llJO. Öfre delen af etl brons-

svärd. Fästet af brons. sk. '/3
.

162. öfre delen af ett

sj mboliskl bronssvärd.

sk. .,

161. Symboliskt svärd

af brons. Gotl. '

,.

163. Symboliskt svärd

af brons. Södermani. '

..
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II

ib

'

,
!' • fl

164 a. Öfre delen af ett

bronssvärd. Sk. */3
.

167 a. Bronsdolk. Fä-

stel af brons. Uppl. '/v

165. Bronsdolk
med hornfäste.

Hall. •/••

ltiii. Läderslida med brons-

doppsko till dolken fig. 165.

V,

Kl? h. Fästet till dolken,

fig. 167 a. sedl upp-
ifrån. '/3

.

164 b. En del af klingan till

svärdet fig. 164 a. 2
/i-



BRONSÅLDERN. II. 51

11)!». Klingas till en brOnS-

llulk. sk. '

...

168a. Klingan till

en bronsdolk.

Södermani. '/,.

170. Klingan till

en bronsdolk.

NTerike. '/2
.

168 '' I h aamenten
å d L68 ".

171. Pilspets (.') af brons

med fyrkantig tån

Gotl. '

..

17'.'. Symbolisk spjut-

spets ( .') af brons med
skaftholk. sk.
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173. Utan nithål.

Uppl. «/,.

171) Utan nithål.

Ni rike. '/2
.

I
I 11,

11 IIIIIll

^ IlIP"

Ull iii

174 a. Med nitbål.

Södermani. 2
/3 .

174 b. Nedre delen af spjutspetsen
tit;;. 174 a, sedd från sidan. 2

/3 .

1 1

175. Utan nithål.

Sk.
«/,.

177. Med nithål.

Öland. '

,.

173—177. Spjutspetsar af brons med holk för skaftet.
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178. Stridslur af brons. sk. >/8.



54 BRONSÅLDERN. II.

/V

I

I

x

:y

17!) a. Sköld af brons med ett handtagFpå midten af baksidan. Hall. '/6

179 b. Handtaget till skölden fig. 179 a, '/3
. 179 c. En af de svanlika figurerna, bildade

af större och mindre uppdrifna punkter.
}

/2 .
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182. Såg af brons. Dalsl. 2
/3

183. Skära af In-. ms. Södermani. '

2

180a. "Tutulus" af brons. Söderml. '

L806. "Tutulus" fig. 180a, sedd nedifrån. '/,.
181. "Tutulus" af brons. Södermai
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184. Skåne. 2
/3 .

185. Skåne. 3
/4 .

186. Skåne. 3
/4 .

1S7. Halland. 2
/3

188. Vestergötland.
2
/3

184—188. Knifvar af brons.
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189. Skåne.
*/,.

190. Halland.
'/,.

i

191. Skåne.
'/,.

192. Skåne. :

189 192. K ni Ivar »f brons.
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L93. Knif af brons. Sk. '/3

194. Kaka af harpix (harz). Sk. '/3 .

195. Halland.
' 198. Skåne. '

,
.

196. Skåne. '/,.
107. Blekinge. '/,.

199. Halland. '/,.

195—199. Dubbelknappar af brons.



BRONSÅLDERN. II. 59

200. "Pincette" af brons

Bali.
'/,.

201. "Pincette" af guld.
Hall.

'/,.

202. Metkrok af brons.

Dalsl. '.

203. "Åderlåtnin iment" (.')

af brons. sk. '

,.

201. Svl af l.run.-.

Sk. '

,.

206. Syna] 6. Synål
af brons. b f brons.

Sk. '

,.
Sk.

'/,.
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207. "Gjuthufvud" af brons. Dalsl.
'/,.

209. Form af sten för gjutning af fyra bronssågar. Sk. '/2

f-

211. Båda hälfterna af en sandstensform för gjutning af en brons-hålcelt med ögla. Sk. 2
/3



BROXSÅLDKKX. II. GI

208. Stelnad droppe af smäll brons. Dalsl. l

/ x
.

210. Form af sten för gjutning af två bronsknifvar. På stenskifvans

andra sida är en form för fyra bronssågar. Sk. y2
.

•5/

212. Ena hallien al en brons-tonn för gjutning af en bålcell med ögla. Qotl.
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214. Öland. 2
/3 215. Bohuslän. 7,

213. Bohuslän. '/,.

21G. Gotland. '/,

219. Tvärstången massiv. Sk.
'/,.

213-220.
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218 "• Södermanland. '

, 218b. Nålen Eg. -.'is,/.

sedd Eran sidan. x

/2
.

217. Vester-Götland.
'/.

220". Cylindern ihålig, sk. '

,.

Nål ar a f brons.

!-!t\ i>. Nålen ii , 220a, Bedd Eran sidan. '

,



64 BRONSÅLDERN. II.

221. Spänne af brons. Sk. 2
/3 .

222. Spänne af brons. Sk. 2
/r

223. Spänne af brons. Södermanl. */2
.



BRONSÅLDERN. II. 65

224. Prydnaderna )>a ena lialtVan af <-tt brons-spänne likt ti'_r. 2'S.l

Bohusl. 2
/3 .

225. "Stangknapp" af brons, med en ögla. Öl. '/,.

226. Bång-smycke af tre rumla bronsplåtar. Gotl.
:

,.
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227. Halsring af brons. Södermani. '/2

228. Halsring af brons. Hall. V2
.
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229. Ealsring af brons, massiv. V.-Götl. l

/2 .

230. Halsring af brons, med breda, platta ändstycken. Södermani. '

2 .
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231. Halsring af brons, med breda, platta ändstycken ;

kan icke öppnas.' Hall. '/2
.

232. Ena ändstyckei till en sådan stor bronsring som fig. 231j Smal. 2
/3



BRONSÅLDERN. II. 69

233. Halsring af brons, ihålig; kan öppnas derigenom
att stycket A uttages. Sk. '/2

.

234. Bpiral-ring af brons, troligen armprydnad; ena ändan afbruten.
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235. Halsring af brons, sluten. Uppl. */ 3
.

236. Spiral-ring af brons, troligen armprydnad. Sk. \U
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HHoBBUiU^**'

•J.">7 n. Tunt bronsband med drifna figurer: har varit sammanhållel

genom lyra nitlial i hvardera ändan (möjligen en halsprydnad).
Södermani. '/8

.

•.'.'17 b. Ena ändan af bronsbandel titr- 237 "•
'/,.

ojjJ j
..

: 18. Armring af brons. Gotl.
'

,.
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239. Guldband, troligen prydnad för hufvudet. Sk. 2
/3

240. Armring af guldbleck med invikna kanter. Bohusl.
'/,.

241. Armring (?) af guld, massiv; med skålformiga ändar. Sk. 3
/r
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242. Armring af brons. Dalsl.
'/,

243. Armring af dubbel, spixaUagd
bronstrad. SödermanL '/2

.

244. Kam af brons. Hall. '

,

'yyyyy>^

*

245. Slletyg. Hall.
«/,.
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246 a. Insidan af brons-"kupan" fig. 246 b.
2
/3

247. Hängkärl af brons. Sk.
.,.
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:M6 Ii. En "kupa" af brons, utsidan; har lxn-t till etl

sådant hängkärl som fler. 248. Bohusl. 2
3

.

248 Hängkärl af bronR. V.-Götl. '

.,
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•'50. En del af bottnen till bronskärlet

fig. 247. %.

252. En del af bottnen till ett sådant

bronskärl som fig. 248. Smal. l

/2 .

251. En del af bottnen till bronskärlet

fig. 248. '

r

!'>:). En del af bottnen till guldskålen

fig. 249. 3
/4 -
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249. Guldska med drifna sirater. Bali. 3
4

.

254. Botten ocli beslag af brons till etl stor! träkärl, troligen etl offerkärl. sk.
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255. Bronsvagn med fyra hjul. på hvilken en stor bronsvas varit fästad

så som teckningen antyder. Sk. *

/3 .
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256. Halland. '/g
.

257. BaUand. V, 258. Skåne. ',.

256 258. Gr afkärl a t bränd lera.
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259. Skåne. '/4 .

260. Halland. >/4 261. Skåne. 'A,

259—261. Grafkärl af bränd lera.
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Vid eller kort efter .Kristi födelse börjar i Sverige med jernets bruk en nv

tid, som man kallat jernåldem. Då man med detta uttryck förstår den del af

hednatiden, under hvilken jernet begagnades, slutar jernåldem mod kristen-

domens stadfästelse, eller ungefar vid midten af det ll:te århundradet.

Den mängd främmande mynt, som förekomma i fynden Iran Nordens järn-

ålder, och ett noggrant studium af grafvarne och fornsakerna från denna tid

hafva gjort det möjligt att urskilja åtminstone livad som hör till början, midten

och slutet af denna omkring tusenåriga period. Vi skola derföre särskildt betrakta

fornsakerna från:

I. Början af jernåldem, eller den s. k. äldre jernåldem, som omfattar tiden

från Kristi födelse till omkr. år 450.

11. Midten af jernåldem, frän omkr. år 450 till omkr. år 700.

III. Slutet af jernåldem, den s. k. yngre jernåldem, från omkr. år 700 till

senare hälften af det ll:te århundradet.

Allt visar, att Sveriges invånare för kännedomen om jernets. liksom bronsens,

bruk hafva att tacka ett främmande inflytande. Men meningarna äro ännu delade

derom, huruvida detta inflytande endast var ett sådant som uppkommer genom
handel och dvlika förbindelser med andra folk, eller om det bör betraktas såsom

liktydigt med en ny invandring. Afven om man icke skulle hafva skäl att antaga
en invandring vid jernalderns början, synas dock åtskilliga tecken tyda pä att

under den äldre jernåldem nya stammar inflyttat till Norden, medförande run-

skriften och en mängd romerska arbeten, som vitna om den lifliga förbindelse i

hvilken de stått, och troligen länge stodo, med den romerska verlden.

De äldsta runinskrifternas språk bevisar, att det tolk som bodde i Sverige

under den äldre jernåldem varit af germanisk härkomst. Men om Germaner nu

lör första gången bosatt sig här, är en fråga, som ännu icke blifvit besvarad.

Under midten af jernåldem visar sig en oväntadt stor rikedom på guld, hvilken

troligen ytterst har sin "rund i de betydliga tributer i guld, som flere af de öst-

romerske kejsame
— samnia kejsare hvilkas namn återfinnas på de ho- n>« hittade

mynten — måste betala till Göterne vid Donau. Man kan hut spåra de hufvud-

sakligen Weichselne lopp följande vägar, på hvilka dessa guldskatter spredo sig

ända till de med Göterne nära beslägtade folken vid Östersjöns kuster.

De förbindelser med Byzanz, som sålunda voro började redan under midten

af vår jeraålder, fortforo äfven under periodens Bistå århundraden, i Bynnerhet

genom de många nordmän som trädde i de byzantinske kejsafnes tjenst.

denne Byzanz utöfvade vid denna tid Axaberne ett stor! inflytande på Europa.

Ofver Ryssland utbredde de sina handelsförbindelser anda till Norden, hvarom

bland annat de med en mängd arabiska mynt blandade silfverskatter vitna. som



.si

uppgräfvas ur jorden, i synnerhet på Gotland. Denna ö var nämligen redan under

hednatidens sista århundraden — liksom långt in i den följande tiden — en medel-

punkt för den nordiska handeln.

Utom de arabiska mynten, af hvilka man känner mer än 20,000 från Sverige

(oberäknadt de många tusenden som blifvit funna men förstörda), har man hos

oss" hittat ett stort antal tyska, böhmiska, nederländska, anglosachsiska och

irländska mynt, alla af silfver. Märkvärdigt nog, finner man deremot endast få

byzantinska och frankiska mynt från denna tid, ehuru man kunde håfva väntat att

träffa manna minnen af värhmarnes och vikingarnes färder.

Det betydliga antalet i Sverige funna anglosachsiska mynt från iEthelneds tid

- man känner mer än 15,000 stycken
— är att betrakta såsom en del af de stora

tributer, som denne svage konung måste betala till de nordiska vikingarne.

Vår yngre jernålder sammanfaller nämligen ungefär med den egentliga vikinga-

tiden, då Nordens söner hemsökte alla Europas kuster, grundande mäktiga riken

i Ryssland och England, i Frankrike och Italien, då de genom Islands bebyggande
räddade sin litteratur och genom de djerfva färderna till Vinland fastade sitt namn
vid Amerikas upptäckande.

Den yngre jernåldern betecknas för öfrigt äfven af en annan vigtig historisk

tilldragelse, de svenska landsdelarncs förening till ett rike under Uppsala-konungens

lydno. Ungefär samtidigt härmed (omkring år 900) ble£ Gorm den gamle Dan-

marks förste envåldskonung, och lade Harald Hårfager hela Norge under sitt välde.

De svenska arbetena från jernåldcrns äldre delar äro i allmänhet ganska lika

de samtida arbetena af Germanerne i Tyskland, Frankrike och England. Att

detta förhållande ej längre gäller om den yngre jernåldcrns alster, beror tvifvels-

utan i främsta rummet derpå, att de södra och vestra Germanerne genom sina bo-

städers belägenhet och genom kristendomens antagande kommit i närmare för-

bindelse med invånarne i det gamla romerska rikets länder än med sina ännu hed-

niska stamfränder i Norden.

I stället for den äldre jernåldcrns mera utvecklade runor använde man under

den yngre jernåldern de enklare, s. k. yngre runorna. Inskrifter med sådana

runor från hednatidens sista del och medeltidens första sekel hafva, i synnerhet i

Mälaretrakten, blifvit bevarade i mycket stort antal. Endast från landskapen närmast

kring Mälaren känner man omkring 1,000 runstenar från nämnda tid. De äro,

nästan utan undantag, att betrakta som runristade bautastenar, resta till bevarande

af aflidne fränders minne.

Af grafvarne från den äldre jernåldern innehålla de flesta brända ben. Dock

liar man äfven, i synnerhet på Oland och Gotland, funnit många obrända lik,

vanligen nedlagda i stora, af resta, flata stenhällar bildade kistor, som i de flesta fall

äro täckta af en rund höff.

Afven de i tusental ännu bevarade grafhögarne från den yngre jernåldern

innehålla vanligen lemningar af brända lik, ehuru man också i flere till denna tid

hörande grafvar funnit skelettcr.
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•I

•

-i

262. Hålcell al jern.
Gott. V».

•_' 14. Pincetl och

örslef al' brons.

ni.
i/,.

263. Yxa al' jern med
skafthål. Gott.

'

,.

ttä?* -;;.

A
*- c

265 '/. Pincetl

af jern.

!'•!•". A. Pincel ten

166 a sedd
frän sidan.

'jiii'.. Ealfrond knif al" jern.

Qott.
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2l>7. Jernknif med fyrkantig tånge. Öl. '/2

268. "Ovalt biyne" af

qvartsit. (Intl.
2

/3
.

270. '"Ovalt bryne "af

qvartsit. Gotl. 2
/3 .

<&

<N#

269. "Ovalt bryne" af

qvartsU, med bronsband.

Uppi. v,.

271 a. Sländtrissa af bränd
lera. Bohusl. 2

/3 .

271 />. Sländtrissan fig.

271 a sedd frän sidan.
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272. Spjutspets af jern
med trind holk. öl. '/3 .

4.w

273. Spjut- eller pilspi ts

,-i r jern med t rind holk.

Gotl. '

,.

274. Spjutspets af jern med
trind holk. öl.

'

,.

;

\i\

m

I

L'7.".. Spjutspel b af

jern med trind

holk. Blek. '

,.

276. Rpjul Bpel
- af

jern med trind

holk. öl.
'

...

277. Spjutspets af 278, Spjutspets :if 279. Trekantig

jern med mångkan' jern med åttkantig pil-i".:'^
; 'f hen.

ti^r Ix.lk. Sk. '

,.
holk. (»1.

'

, 01.
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''•; -••'

WBi

3
':',. ':

lillllll

II

Hl

!ws.

w

280. Tveeggadt jern-

svärd. öl. '/5
.

v,

'

''i

281. Eneggadt jern-

svärd. Öl. V4 .

282. Eneggadt jern-

svärd. Öl. '/V

283. Tveeggadt jern-

svärd, med doppsko
och beslag till slidan

af brons. Sk. '/5
.
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284. Beslag af silfver till mynningen af

en svärdsslida. Uppl.
'

,.

285. Beslag af silfver till en svärdsslida. Uppl.
2

,.

•

•_'S7. I I

ji rnsvärd med

parerstånp nc.h fästuknapp ;i i

ben. Hall.
'

,.

286. B sdoppskon till Bvånlei fig. 1'^:;. sedd framifrån

och från Bidan. sk. -
..
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289. Sköldbuckla och sköldhandtag, båda af brons. öl. '/2

288. Beslag af tunn

brons, till en dol för-

gyldt. Sk. i/a .

290. Sköldbuckla och sköld-

handtag, båda af jern fbuck-
lans kant bronsbeklädd).

Öl. '

,

291. Bronsbeslag
till kanten af en

sköld. Öl.
'/,.
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292. Sköldbuckla af jern. sk.

293 a. Sköldhandtag af brons. öl.
'

,

295 '/. Broussporre med i
nu

förlorad) jeraspel s. Sk. '/..

L".t.") Ii. Sporren ii"'. 29fi a

Bedd bakifrån.

293 b. Sköldhandtagel fig. 293 "

sedl från sidan.

294. Etl Btycke af en ring-

iii\ni;i :>f jern.

296. Bronssporre.
Öl.

'

,.
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297 a. \i.

L'97. Betsel och kedja af lirons. Smal.

298. Betsel och kedja al' brons. Sk.

299. Betsel af brons. Sk. '/3 .
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300 a. Ring med rembeslag af

brons; niten af jern. Gol I.
-

,.

I

A m

%

l!.'llJ&ft

I

-=**

300 h. Ringen och boslapet fig. 300 a

dda från Ridan.

30l. Ändbeslag af brons
till en rem, sedl från två

sidor. Gotl,
'

,.

303. Ändbeslag af b

till en rem. Gotl.

304. Andbeslag af

brons till en rem.

Gotl.
'

,.

302. Andbeslai ni

brons til! en rem,

Öl. »

,.

305. Vndbeslag af

brons till en rem,

Gotl.
'

,.
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306 o. "'Tutuhisfnriiiailt" spänne af brons; nålen har varit af jern. 01.
2
/:1

.

BOG b. Spännet fig. 306 a sed! från sidan.

o-or«T2[2nanr

:?07. "Tutulusformadt" spänne af brons; nålen har varit af jern. Smal. 2
.,
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:;i 2. Spänne af jem. Gotl. '/,.

310. Spänne : i i*

brons. Öl.
'

,.

311. Spänne af

brons. Gotl. '/i-

XI

O

308a. Spänne ("fibula")
af jem. Bohusl. '/,.

309. Spänne af jern.

01. '/,.

308 b. Bpännel Br. 308 a

snlt uppifrån.

;; i ;;. Spänne af brons.

Gotl.
'

,.
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315. Spänne af silfver,
till en del förgyldt.

Gotl.
'/,.

.'!1(>. Spiimie af brons.

V.-Götl.
'/i-

317. Spänne af brons.
Öl.

«/,.

318. Spänne af brons.

Öl.
'/,.

319. Spänne af brons.

Gotl. '/i-
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IfiM. Spänne af brons.

Sk. '

,.

uiii

v

:;l'h. Spänne af silfver, lill en del för-

gyldt. V.-Götl.
'/,.

\vi'i. Spänne af brons.

V.-Götl. '

..

''<-'.'>. Spänne af brons.

Öl.
'

,.

to>

32 I. Spänne af silfver, t ill

en del förgyldt. Öl.
'

,.

325. Spänne af brons, belagdt
med gnodda Bilfvertrådar.
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321!. Spänne af brons. Öl.
'/,

327. Spänne af brons. Verml.
'/i

328. Spänne af brons.

Gotl. '/..

329. Spänne af brons.

Gotl. '/,.

330. Spänne af brons.

Gotl. V,.
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•
'<&'

331. Spunne af brons. öl. '/,.

:;:'. l. Spänne af brons ("remsöl
aoti; *

,.

t'r
*•

n
ål i 1 1

\

332. Spänne af brons. Gotl.
'/,.

333. Del af bronsbeslaget Lill etl bälte, sedl

Eran sidan <><-h framifrån. Uppl.
'

,.

T-

335. Späi ne af bn ms. < !>! 1.
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336. Beslag af brons till

ett bälte, sedl Eran två

sidor. Gotl. '/,.

337. Spänne af brons, ined silfver-

inläggningar; bar troligen bort till

samma bälte som Hg. 336. Gotl. '

..

338. Spänne af silfver. Endast en af de runda siraterna (A)
är nu fullständig: af de andra, bvilka icke äro skuggade,

finnas endast större eller mindre lemningar. Sk. 2
/3 .

339. Prydnad af brons till ett halte, be-

lagd med Eörgyldl silfver och besatt med
färgade glasflusser. Uppl. '/..

ii lo. Spänne af brons till samma bälte

Uppl.
'

,.
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II. Hufvudring (?) af silfverblandadt guld. Medelpad. '/2

342. Hufvudring (?) af guld. Gotl. 2
/3

3 13. I lalsi ing af guld. Ködermaul. '
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:!lii. Spirallagd armring af guld. Öl.
'/,.

:;I7. Spirallagd armring .-it guld. Sk.
'/,.



n ii; JERNALDERN. I.

348. Armring af silfvcr. öl.
'/,.

349. Halsring af guld. Öl.
2
/3

.
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350. Armring af brons. Uppl.

351. Spirallagd fingerring
af silfver. Öl. '

..

352. Fingerring af

guld. Bohusl. '

..

W

353. Fingerring af

guld. Gotl. '

,.

354 n. Fingerring af guld,
med ''ii infattad kan 1.

Sk. i

,.

^

„.:>

355. Bpiralla]

ring af guld.
Bohusl. '

,.

:;."»! A. Ringen fig. 354 a

edd tian sillan.

356 a. Fingerrin

guld, Bedd bakifrån.

Medelpad.
'

,.

35fi b. [lingen fig.
:!•'>•'' a

' framifrån.

:;.".7. Fing< rring af guld,

Bedd bakifrån; framsidan
lik fig. 366 b. Smal. '

,.
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358. Romersk! silfvermynt ("denår''),
Eran 2:dra årh. efter Kr. föd., med kejsar

Antonini l'ii bild. Sk.
'/,.

359. Romerskl silfvermynt ("denår"), Eran

2:dra årh. efter Kr. föd., med kejsarinnan
Kaustiiui den yngres bild. Sk.

'/'i-

360. Tärning af ben. Sk. Vi-

361 a. Spelbricka af ben,

sedd frän sidan.

Sk.
'/,.

:;i;i b. Brickan fig. 361 a

sedd nedifrån.

362. 363.

Halfklotformiga perlor af

bronsbleck, som varit fasta-

de på tyg. Gotl.
'/i-

364. Bronsknapp. Öfre

skifvan cirkelrund ocb

flat; den undre fyr-

kantig. Gotl. 2
/3 .

365. Perla af guldbleck,
med pålödda sirater.

Vestmanl. '/,.

366. Hängsmycke af guld-

bleck, med pålödda sirater.

V.-Götl.
>/,.

367. Hängsmycke af guld, ihåligt;
a sedt uppifrån, b från sidan och

c nedifrån. Vestmanl. Vi-

368. Hängsmycke af guld-

bleck, med pålödda
sirater. 01. '/r
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369. Juno-bild af brons. Romerskt
arbete. Öl.

'

;1
.

371. Bandtag af brons till en större

vas. Romerskt arbete. 01. Nära 2
/3.

370. Tjur-bild af massiv brons med etl större fyrkantigt hål i buken, Romerskt arbete, öl. Va-
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'.'<~i- a. Romersk brons-vas ("krater"} med följande inskrift: Apolllni Grannö dontm
Avimillivs C<>nstans pivefectvs templi ipsivs ("oturn solvit

Zibentissimo ;»erito. Vestmanl. '/3
.



JERNÅLDERN, I. 111

372 Ii. Ornament a sidan al'

vasen fig. :>7l' a.

;;7i! A. Det ena bronshandtaget till kitteln

lig. oT.i a: ringen rörlig.
'

'..

373 a. Kiiitl al' brone med två bandtag. Komerskl arbete, ^k. '/.
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374. Bi'onsbeslag till ett större kärl. me<

hål för grepen. Romerskl arbete. 01. 2
/3

.

376 Ii. Silen fig. 37(j a sedd nedifrån. 375. Vas af brmis. Romerskt arbete.

uppi. •/,.

376 «. Skopa och sil af brons. Romerska arbeten. Sk. l

/3 .
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l!77. Sk"]ia af brons. Romerskl arbete. Gotl. '/,

378. Tallrik af brons. Romerskt arbete. Gotl.
'

,.

379. Fal al' brons med fcvå handtag (ringarne rörliga). Romerskl arbete. Gotl. '/„.

380. Fal al' brons. Romerskl arbete. Medelpad.
'

,.
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381 </. Beslag af brons till ett dryckeshorn. Gotl. '/3

382. Beslag af brons till mynningen
af ett dryckeshorn. Lemningar af

hornel finnas qvar. Gotl. 2
/3 .

381 //. Öfre delen af kedjan till hornet fig. 381 a,

sedd uppifrån. '/,.

383. Beslag af brons till spetsen af samma dryckeshorn som fig. 382. Gotl. 2
/3 .
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..
«'U t«-".

i-l
,;

lfl

k lik

384. Bägare af glas, med slipade ovaler. sk. 2
/3 .

385 />. Bottnen till

ren fig. 385 <i.

387. Ovanligl Litet

lerkärl. Bohusl. '/2
.

388. Ovanligl litet ler-

kärl. Bohusl. '

,.

385 a. [Jppl. 386. Bägare af tias. i »1.



116 JERNALDERN. I.

389. Litet lerkärl utan öra.

Bohusl. %.

390. Lerkärl utan öra.

Gotl. >/2 .

391. Lerkärl med ett öra. Gotl. l

/3.

302. Lerkärl med ett öra. Medelpad, '/s
393. Lerkärl med ett öra. Bohusl. '/i
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:'.:» I. Lerkärl utan öra.

Bohusl. •/,.

395. Lerkärl utan öra.

Gotl.
'/,.

396. Lerkärl utan öra. Skåne. '/,

:i'.i7. Lerkärl atan öra. Gotl. '/- 398. Lerkärl utan öra. Bohusl.
'
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399. Lerkärl med fyra öron. Bohus]. '

.,.

400 h. En del af kanten å kärlet fig. 400 a.
2
/\

100 ii. Lerkärl utan öron; grof massa. Bohusl. V3



II.

MIDTEN AF JEENÅLDEM.
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401. Knif (oller dolk) af jern med fyrkantig tång
' -trikl. '/3

ItiL'. Sax af jern. De delar som nu saknas äro antydda genom en

lättare skuggning. Oppl,
'

.,.

h»;;_ Klinknagel af

jern från etl fartyg.

Upp]

b 5. Klinknagel af jern
Iran ( ti fat I

rjppi.
'/,.

ml. Pilspets :it jern. Öfre

Len af pilskaftet är

antydd. Qppl.
'-'

.,.
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407. Sväixisknapp af guld med infattade

granater, sedd uppifrån och från sidan.

Bohusl.
'/,.

"i i

I

408. Guldbeslag för kaflen af

ett svärd. Södermani. '/..

I()'.t. Guldbeslag for kallen af

ett svärd. Södermani. ',', .

1*1

1

106. Spjutspets af jern
med trind holk.
< restrikl. Nära '/2

.

410. Doppsko af silfver till en svärds-

Blida. Sk. 2
/ 3

.

411 a. Jernsvärd med

knapp af silfver oeh

förgyld brons.

Gotl. V6 .
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111 h. Knappen till svärdet fig. -111 «. Vi-

ll-.'. Svärdsknapp al' förgyld brons, med
en silfverfläta kring den runda delen.

v.-Goti. y2 .

Ii:;. Massiv guldknapp för eti svärda-

. af samm 1 slag som fig. 1 1 1 "<-li 1 12.

Hall. '

,.

Hl a. Doppsko af silfvei 1 ill en Bvärds-

slida. sk. 1

,.

1 1 1 A. Andra sidan af doppskon
111 n.
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>~^*^' ^

415. Öfre delen af ett svärd. Klingan af jern; fästet och slidans

beslag af förgyld brons. Uppl.
2
/3 .
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416. Guldbeslag med filigransirater till

mynningen af «^- 1 1 svärds- eller
*

dolk-slida. V.-Götl. Vi-

ll". Baksidan ;if ett sådant guldbeslag
-mil

fig.
1 lti. Bohusl. ', ,.

^fSFjjxj^r^^r^ririT^r.r^r^^r^^

rCE€a /SsJs\ (®si< f'jc\ {±£\

ytas*
1\g^vmd rl\<?j& \<r<)

l£kLJ2k^^^i2Z^/i^^^'iT^.'^X£^^ZZZÄ^Ä?^S^S^^^Ä^^

él8. Guldbeslag med filigransirater till ett svärdsbälte (?).

Södermani.
'/,.

ii:» a. Guldbeslag med filigransirater
i ill mynningen af en Bvärdsslida,

Södermani. l

/v

119 b. Baksidan af guldbcslagel
fie. 119
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/v;

420 a. Sköldbuckla af jcm ined bronsbeläggning. Uppl.
'

2

420 h. Sköldbucklan fig. 420 a sedd uppifrån.
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421 En del af deu utböjda kanten å en sköldbuckla af samma form som fig. 120;

af jeni. belagdl med brons. Oppl. Vi-

X*

i?^*_L-'V^L.y

i&

122. Handtagel till en sköld; af jcrn och brons, Uppl.
'

L
.

.\7 V
123. Beslag nf förgjld brons med röd emalj vid ena andan (a). Pä baksidan

qvarsitter tjockt läder. sk.
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424. Beslag af brons, som troligen varit

fästadt på läder. Gotl. '/,.

11 Sll

427. Beslag af silfver

till ändan af en rem.

Sk. </,.

425. Beslag af förgyld brons; kanten är

belagd med silfver. Öl. '/,.

426. Beslag af brons till ett bälte (?). Gotl.
»/,.
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128. Betsel af jern. Qppl. V3
-

\'2\) a. Beslag af förgyld brons,

prydl med röd emalj.
Sk. %.

Il".i //. Bronsbeslag med lemningar :it'

Läderremmar; har t roliyen höri t ill

fig. -1l".i ii. Sk. 2
,.

130. si i ._' i >v ._'.] (.') af jern. sk. '

,
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43L Beslag af förgyld
brons (med en rund granat
i midten) till samma bälte

som li.u. 1:32. Gotl.
'/,.

4:!2. Bältespänne af förgyld brons, piydt med
infattade granater. Gotl. '

,.

433. Spänne af förgyldt silfver, prydl med infattade granater: sedt från kanten och uppifrån. Sk. 7

134. Liten enskalig "oval

spännbuckla" af förgyld
brons. öl. Vr

•fei

§1
III il

4:><i. Spänne af förgyld
brons. Öl.

'/,.

435. Liten enskalig "oval

spännbuckla" af brons.
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l!'.7. IJunill Bpänne af brons.

. _»_3_ .

->

10. Rågspänne af Eörgyld
brons. Medelpad.

'

,.

138 Spänne af brons

Gotl.
'

,.

39, Spänne :if brone

sk. '

,.

111. Bågspänne af Eörgyld)
Bilfver. Sk. V,.

l I _'. I'... spänne af Eörgyld
l>i'.>n-. Heteingl. '. ..
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443. Likarmadt bågspänne af förgyldt silfver, prydt med niello och två infattade (gröna)

glasflusser. Nerike. 2
/r

446. Spänne af

brons, belagdt
med zink (.').

öl. '/i-

•144. Bågspänne af förgyldt
silfver. öl. ~lv

I 15. Bågspänne af orons med
infattade granater. Gotl. '/,.
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447. Romerskt guldmynt ("solidus")
från 5:tc århundradet efter Kr. f.

öl. /,.

448. Byzantinskt guldmynt ("soli-

dus") Eran ."etc århundradet

efter Kr. f. Öl.
'/,.

ZEO

1 19. Barbarisk efterbildning i mild af ett romerskt mynt
från 5:te årh. efter Kr. f. Gotl.

'/,.

452 <i. Knapp af giild

med inlagda granater.
Gbtl. ',.

*w
152 A. Knappen fig. 152 a

Bedd från sidan.

150. Tärning af lien. sedd från

t va sidor. I

i'pl.
'

,.

453. Perla af guldbleo*
med drifna punkter.

V.-Götl. '

,.

151. Perla af glasfluSS.
V.-Götl. '

,.

151 u. Spelbricka af lien. Dppl. */,.
151 //. Spelbrickan ti'_

r
. 151 u

sedd nedifrån.
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158. "Brakteat" (häng-

smycke) af guld; barba-

risk efterbildning efter

cit romerskl mynl Från

4:de årh. Blek. '/,.

156. Spiralring af guld,
livar- ena ända är a!

huggen. <>1.
i

1 1-

159. Guldbrakteal med
run-inskrift. V.-Götl.

57. En stot guldring, pA hvilken ätta spiralringar af guld i

sistnämnda är i forntiden afhuggen. Södennanl.

af (1.
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460. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk.

'/,.

461. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk.

'/,.

462. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk. '/,.

463. Guldbrakteat med run-inskrift. Under öglan bar en granat eller dylikt troligen
varit infattad, '/i-

464. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk. '/,.

466. Guldbrakteat.

Eohusl. '/,.

465. Guldbrakteat med
run-inskrift. Gotl. '/,.
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c3
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170. Tjock, oval spiralring af guld, troligen prydnad för en svärdsslida.

V.-Götl.
»/i-

471. Massiv halsring af guld, som kan öppnas; sanrrnanhålles af två smärre,

flyttbara holkar. Södermani. 2
/3

.
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172. Spirallagd armring af guld. Bohusl. 2
f3

I7:'>. Ealaring af guld. Bohusl.
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475. Bronsbeslag till

Bpetsen af ett dryckes-
horn. Gestrikl. 2

/3 .

474. Bronsbeslag till mynningen af ett dryckes-

horn; det med djurbilder m. m. prydda bandet
ar af silfver. Gestrikl. 2

/v

47G. Liten bronsdosa med
lock. Gotl. 2

/3 -

477. Jerngryta med hank. Uppl. '/4
.



III.

DEN YNGEE JEENALDEEN.
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478. Pil af jern.

Helsingl. '/2
.

17'J. Hammare af

jern. Smal. !

/3.

180. Hoftång af jern.

Söderman!. V
3

.

481. Liten yxa af 482. Sylafjern.
jern. Vestmanl. Helsingl. '/,.

Vr

183. Yxa af jrin. med etl

rundl hal genom bladet.

Gotl.
i/,.

i-.". Skära ad

Ö.-Götl. '

j.

184. Yxa af jern. öppl.
•

3
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M

486. Slida af brons till

en knif. Gotl. »/2 .

488. Skedjern.

Uppl. '/,.

489. Bryne af

skiffer. Uppl.
2
/

490. Eldstål. Gotl. 2
/3

487. Jernknif med
fyrkantig tånge.

Gotl.
»/,.

^

491. Sländtrissa af bern-

sten. Gotl.
'/,.

492. Sländtrissa af sandsten.

Uppl. •/,.

493. Gjutform af brons.

Gotl.
•/,.

m
494. Bronstacka, sedd uppifrån och i genomskärning. Gotl. '/4
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I

'//

' fv

495. Sked af elghorn.

Uppl.
i

,.

lOfi. Sked af clghorn.

Uppl.
'

,.

198. Bronsnyckel.
Goti. ••

,
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499. Spjutspets af

jern ined rand holk.

Vestmanl. l

/t .

S7#Ä' ^^Jä

@>W& 0, (T'

500. Ofre delen af ett tveeggadt
jernsvärd. Bohusl. '/2

.

503 «. Spjutspets ni'

jern med nästan rund
holk. Gotl. V<-

501. Pilspets 503 b. Nedre de- 502. Trekantig
af jern. Uppl. len af spjutspet- pilspets af jern.

V2
- sen fig. 503 a.

1

/2 - Vestmanl. '/2r
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506. Tveeggad! jemsvärd; fästel inlagdl med silfver.

Södermanl. J

,.

504. Spjutspets
.•it' jern med
rund linlk.

Qppl. /,.

:>(i7. Tveeggadl
jernBvärd; fästel

inlagdl med
brons. Smal.

'/•
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508. Jernsvärd med fäste och beslag till slidan af brons;
öfre delen af fästet saknas. Gotl.

'/,.
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509. Bronsbeslag till svärdsgebäng (?\ Gotl. '/,

*

512 a. Bronsbeslag till

en läderrem. Gotl.
510. Tun1 bronsbeslag. Gotl.

'/,.

I
T,\2h. Beslagel fig.512a

sedl Eran sidan.

•-gZLLUJ ,

513. Bronsbeslag till

en läderrem. Gotl.

Vr

511. Tunt bronsbeslag. Gotl. '/,.

514. Bronsbeslag till

eu läderrem. Gotl.

V,-

51 •". I »oppsko af brons t ill

en svärdflslida. Gotl.
'

,-

516. Ring med tre rembeslag,
af brons. Gotl. 2

/,.
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517. Sköldbuckla af jcrn. Medelpad. V
2

518. Bronsplåt med upphöjda figurer.
öi. yr

519. Bronsplåt med upphöjda figurer.

öl.
»/i-

520. Bronsplåt med upphöjda figurer.
Öl.

'/,.

521. Bronsplåt med upphöjda figurer.

öl. v,.
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522. Bronsbeslag till en sele(?). Smal.
'/,.

523. Betsel af jern. Vestmaul. '/3

\{
>2ä4åSFM& //

'^i

625. Stigbygel ;if jern. Qppl. 'A,- 524. I »fl af etl betsel, af Lien-. Qotl.
•'
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528. Hög bronssölja med

genombrutet rembeslag.
Gotl.

'/i-

527. Pincett och örslef

af brons. Gotl. 2
/3

.

530. Bågspänne af lin ms.

Gotl. "/i-
529. Ringspänne af förgyld

brons. Gotl.
2
/3 .

526. Kam af elghorn ;
sedd uppifrån och från sidan. Uppl. '/i-
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o
O

-

d

ti.

bl-
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532. "Djurhufvudformad
spännbuckla" af brons.

Gotl.
»/|.

533. Djurhufvadformad
spännbuckla af brons.

Gotl. '/,.

534. Djurhufvudformad
spännbuckla af brons.

Gotl.
'/,.

535. Djurhufvudformad
spännbuckla af brons.

Gotl.
'/i-

536 h. Spännbucklan fig.

536 a sedd bakifrån.

Nålen borta. 536 a. Djurhufvudformad
spännbuckla af brons.

Gotl. •/,.

537 a. Djurhufvudformad spännbuckla
af brons. Gotl.

'/,.

537 b. Spännbucklan fig. 537 a
sedd bakifrån.
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538. Rund spännbuckla af brons.

Gotl. '/i-

540 a. Prydnad af silfver-

bclagcl brons midt pä öfver-

Bidan af en rund spänn-
buckla. Gotl. '/,.

539. Rond spännbuckla af brons.

Gotl.
'

,.

Hl a Kund spännbuckla af brons,

sedd uppifrån. Gotl. '/,.

541 1). Del af sidan till spann-
bucklan fig. 541 a.

'/,.

;, 10 A. Prydnaden fig. 540 "

Bedd Eran sidan.

•Ml'. Kund spännbuckla af brons, belagd med silfver och gnid. Qotl.
'/,
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545. Bronsnål.

GotJ.
'/,.

547. Oval spännbuckla af brons.

Uppl. •/,•

546. Bronsnål med
genombrutet huf-
vud. Gotl. 2

/3 .

543. Bottnen till en rund spännbuckla. Af brons,

belagd med silfver. Gotl. l

/ r

i
f

K

548. Pryl af ben.

Uppl. •/,.

544. Nålen till en
rund spännbuckla.

Gotl.
»/i-
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549 Pryl af ben.

Qppl. >/,.

551. (»val spännbuckla af brons, sju af

knopparne hafva varit förenade med
BilfVerflätor. Öl.

'/,.

l°M?r®

552. Trenikigl Bpänne af brons.

Bmål. Vi-

550. "Ring-når"
af brons.

ÖL V2
-

553. Spänne af förgyld
lirons. Sk.

'/,.
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554. Oval spännbuckla af brons. Bohusl. '/i-

555. Oval spännbuckla af brons, sedd från sidan. Öl. '/,.
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556 a. Oval spännbuckla af Eörgyld brons. öppl. '/,.

656 b. Spånnbucklan fig. 566 a sedd Eran sidan.
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557. Silfverperla.
Gotl. '/..

558. Silfverperla.
Gotl. V,-

f>5'.l. Silfverperla.
Gotl.

'/,.

500. Silfverperla.
Gotl. '/..

«

563. Oval spännbuckla af brons. Öl. '/,.

561. Silfverperla.
Gotl. -.•/,.

564 a. Likarmadt bågspänne af brons. Ångermanl.
2
/3

562. Silfverperla.
Gotl.

»/,.

564 b. Bågspännet fig 564 a sedt från sidan.
'/,
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^^»•iiiiiiiiiiiiii 1 '1911
''"

565. <>v;il spännbuckla af brons. 01. '/,.

>66. Likarmadl bågspänne al' förgyld brons.

V3 -

568. Silfverperla.
Gotl. '/,.

569. Silfverperla.
Gotl. '

,.

;")?<». Silfverperla.
c, ti.

'/,.

.".71. Silfverperla.
ii. .il.

'

,.

."> ,:' ./.

:.7*.' /-. Silfverprydnad.
Gotl. '

,.'

.".7:;. Silfverperla.
Gotl.

'

,.

567. Likarmadl bågspänne af brons. Dppl. '/,.
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574. Befriad perla af grönt

glas. Gotl.
'

,.

575. Perla af glasmosaik.
Gotl. '/,.

57<i. Perla af karneol.

Uppl. '/,.

578. Rundt spänne af brons,
tucd ötcla för en hängandeo ö

kedja. Angermanl. '/r

577. Oval spännbuckla af brons, enskalig.
Öl. '/,.

579. Rundt spänne af brons.
Vestmanl. 2

/r

^Mj0
580. Rund, genombruten brons-

skifva. Gotl. 2
/3 .
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581. Bpänne(?) af guld, prydt med färgade
vl.i-tlnsscr (eller stenar).

Blek. '

,.

583. Spänne :if silfver med t\:i

hängande, '.' tum länga kedjor.
öl.

'

,.

582. Spänne af Bilfver med filieran-

sirater. « >|.
'
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äåååå k m
584. Spänne ("remsölja") af brons.

Gotl. 2
/3 .

I &

585. Ring med berlocker af

silfver. öl.
'/,.

586. Ringspänne af silfver. Bohusl. 2
/3 .

587. Guldbrakteat.

Gotl. '/i-

588. Ringspänne af brons.

Gotl. '/,.
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589. Hängprydnad af silfver.

Géstrikl. '/i-

590. Hängprydnad af silfver.

i

ppl. '/,.

591, Ringspänne af silfver. n Nålens spets och b ringens ändar.

sedda Iran sdlan. < i. »ti.
2

,.

r£*>fi>*p»tf

592. Ringspänne af brons,

Dppl. ',

'

5Ct'' >

593. Gnldbrakteal med filigran-

sirater. Qotl,
'/,.
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594. Hängprydnad af

silfver. Gotl. '/,.

595. Hängprydnad af

silfver. Gotl. '/,.

:~£-&£s£ä^5i

597. Armring af silfver, massiv. Gotl.
'/i

598. Armring af silfver, massiv. Dalarne. '/,.

599. Armring af silfver, massiv. Gotl. l

/i

59i'). Bronsbrakteat. a. Öglan
sedd bakifrån. Uppl.

'

,.

600. Armring af guld, massiv. Södermani. '/,.
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601. Armring af guld. flätad. Gotl. '/,.

602. Armring af guld, massiv. Sk.
'/,.

605. Hängprydnad af

silfver. Gotl. '

,.

606. ETängpryrtnad af

ilo:'.. Armring af guld, massiv. Bohusl. '

,.

604. Armring al' Bilfver, massiv. Ångermani. '/,.

607. Genombruten
bn mebrakteal .

Blek. i

,.
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C08. Armring af guld, snodd. Sk. '/,.

(509. Armring af silfver. Södermani. '/,.
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610. Armring af silfver. — a Knuten sedd uppifrån. Södermani. '/,.

611. Bpiralring af silfver. 01. 2
/3

I 1 2. Bängprydnad af brons,

belagd ined guld och

silfver. Gotl. '/,.

613. Prydnad af Eörgyld
'"•ii -\\\\ erbelagd brons,

som jemte flere dylika
bildal ett halssmycke.

Gotl. •/,.

SSi

614. Silfverprydnad af okänd bestämmelse, ihålig, oåstan

halfcirkelformig. Gk>tl.
'

,.
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615. Armring af silfver, snodd. Gotl.
'/i

616. Halsring af silfver, snodd. Angermanl.
2

i.
i
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617. Armring af silfver. snodd. Öl.,
1

/,.

6] s. Bälte af Bilfver, Bnodt. sk. '

,
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619. Fingerring
af silfver.

Gotl.
'/,.

()L'(). Spiralrefflad armring af brons.

Gotl.
'/,. 621. Fingerring

af guld. snodd.

Gotl. '/,.

622. P.iilte af brons, snodt. Uppl. '/3
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683. Kedjesmycke af brons. Uppl. '/»•

Vid '/ seä den till venster hängande kammen i

-'

,
af verkliga Btorleken,

och vid b en bil af kedjan i Datnrlig storlek.
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624. Uppland. '/,
626. Halland.

'/,

625. Skåne.
»/,.

627. Skåne. '/,.
628 a. Öland. V,.

624—628. Hammarformiga hängprydnader af silfver.
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->

628 b. Hängprydnaden fig. 628 <i med Bin Bilfvcrkedja. '_,
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(»29. Arabiskt, eller s. k. kufiskt silfvermynt ("dirrhem'') från början af det 10:de årh.,

pregladt i Samarcand. Gotl.
'/j.

630. Byzantinskt silfvermynt från 10:de årh., pregladt för kejsarne Constantin X
och Romanus III. Uppl. Yr

631. Frankiskt silfvermynt från

9:de årh., pregladt i Poitiers för

kon. Pipin. V.-Götl.
'/,.

633. Tyskt silfvermynt från 10:de
årh.. pregladt för kon. Otto III och

Adelheid. Gotl.
'/,.

636. Anglosach-
siskt silfvermynt,

pregladt för kon.

Knut d. St.; buret

som prydnad.
Blek. V,.

632. Tyskt silfvermynt från 10:de

årh., pregladt i Regensburg för hert.

Henrik af Baiern. Gotl. V,.

634. Tyskt silfvermynt från 10:de

årh., pregladt för kon. Otto III och
Adelheid. Gotl.

«/,.

635. Anglosachsiskt silfvermynt från

början af ll:te årh.; pregladt för kon.
iEthelrsed i London. Uppl. '/,.

637. Svenskt silfvermynt, pregladt
för Olof Skötkonung i Sigtuna.

Vi-
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638. Armring, på hvilken sju smärre ringar och fyra kufiska mynt hänga. Sk. 2
/3

639. Silfvertacka, gjuten och hamrad. Gotl. 2
3

640. Spiralring af Bilfver. Qotl. /,. 641 . Spiralring :if silfver. Gotl.
'

,
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iilL\ Vågskålar af brons. Balansen kan vikas ihop, såsom fig. a visar. Uppl. V2

643. \'i'jt af brons.

Uppi. '/,.

644. Vigt af jern, öfver-

<1rågen med brons.

Gotl. V,.

645. Vigt af jern. öfvcr-

dragen med brons.

Gotl.
"/t-
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040 a. Bronsdosa till förvarande af vågskålar
och vigter. Gotl. 2

/.v

647. Krok af jern till en vågtf).

Gotl. V2 .

.

.
• o -- .

1kr»

646 /'. I,<>ckct till bronsdosan fig. 646 a

gedl uppifrån.

648. Vi-i af jern.

Gotl. '

...
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649 ii. Beslag af förgyld brons kring -bottnen af ett dryckeskärl (?).

Gotl. 2
/3 .

649 b. Beslaget tig. t;4'.> a sedt nedifrån.

650. Fat af brons. Gotl. '/3
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651 a. Refflad silfverskål ined förgyld kant och botten. Gotl. 2
/ 3 .

651 b. Den förgylda bottnen å insidan af skålen

fig. 651 a.
'/,.

662. Bronsafik med Lock.

Gotl.

653. Bronsask med Lock.

Gotl
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654. Täljstensgryta med jernhank. Bohusl. '/3
.

655. Grofl Lerkärl. Södermani. '/, 656. Groft lerkärl. Södermani. '

.

657. Lerkärl. Uppl. '/3 . 658. Finare lerkärl me.l handtag
och pip. Uppl. '/4 .



STENÅLDERN.

1. Faunen i Bohuslän 1

. (St. M. 1270: :..)

2. F. i Skåne. (St. M. 3056.)
3. P. i Skåne. (St. M. 1518.)

4. F. år 1828 jemte sex .dolkar och spjut-

spetsar samt bitai' af lerkärl i en förut skadad

stenkista vid Allatorp i Nettraby socken, Blek.

(St. M. 1452: n.)

5. F. i en llere ur förut odlad mosse rid

Trensum i Hallands s:n, Blek. (St. M. 1452: ii:;.)

6. F. i Skåne. (St. M
).

7. F. i ängen "Fånggården" vid Tängel-

gärda i Lärbro s:n, Gotl. (St. .M. 4373.)

8. F. vid gräfning af Göta kanal i Ö.-Götl.

eller V.-Götl. (St. M. 457: 24.)

'.»• F. i Skåne. (St. M. 2109.)
K». F. i Vemmenhögs h:d ', Sk. (St. M. 2109:

1518.)

11. F. i Skåne. (St. M. 2791.)

12. F. i Skåne. (St. M. 3414.)
13. F. ar 1858 å egorna till N:o I Magia-

säte (i Hr.rs s:n), Sk. (St. M. 3317: 27.)

14. Längd 10. i tum. F. vid Hagvards
i Dalhems s:n, Gotl. (St. M. 3422.)

15. F. ar 182(i "vid Smedjebacken vid Norr-

qvarn" i V.-Götl., vid gräfning för Göta kanal:

"låg pä '.» fota djup i grus och lien." (St. M.

457: il.)

16. F. i Skåne. (St. M. 3142.)

17. F. under plöjning pä en åker rid Nors
i Lärbro B:n, Gotl. (St. M. 1183.)

18. F. a "Lindormabacken' ,
e: i sandfäll ut-

med hafsst randen 1'
4

mil S em Alm- i Sk.

(St. M. 1121). Hetta fält är betäckt med flint-

Bkärfvor, bland hvilka finnas bladformiga och

tväreggade pilspetsar (f. 66) saml grofl slagna

verktyg af flinta, jemte yxor af andra stenslag,

Itrukskärfvor, in. m. (A. 1 . 3 b. I'.» ).

19. F. i Skåne. (St. M. 3312.)

2<t. Längd 14.i tum. F. vid Yxe i Lin-

desbergs B:n, Vestmanland. (St. M. 4407.)
21. F. jemte en annan slipad llintyxa på

en Btenhäll i en mosse vid Krakahemmet i Slöta

s:n, V.-Götl. (St. M. 3107.)

22. F. i Tanums -:n. Boh. t St M 2i

23. F. i so, I ,;, Skåne. (St. M. 2109: 968.)

1 DA såsom bar endasl Landakapeb eller hlinulcls namn

21. F. vid Heminesdynge i Vemmenhögs h:d,

Sk. (St. M. 3036: 62.)

25. F. i östra delen af Öland. (St. M.

1304: L 828.3.)

26. F. år 1834 i den -. k. Kankalyckan vid

Ronneby i Blek. (St, M. 1152: 128.)

27. F. jemte ii'.' andra dylika flintmejslai

omkring ar 1830 a Bjurselets bys egor i Skellefte

$:n, Vesterbotten. ungefär 1000 fol frän Byske

dlf. Mejslarne, -om anträffades 2 fol djupt i

jorden, vid gräfning af en brunn, stodo med

eggarne vända nedåt i en krets af omkring :;

fots diameter. "Några ben af menniskor eller

djur synte- ieke till: deremol hittade man. vid

och omkring det ställe der mejslarne stodo, några

flintflisor, men ej i den mängd -om bort finna-,

i händelse att mejslarne 1)1 if vit pa stället huggna."

(St. M. 1392. A. T. 3. -. 182 oeli K)'.»).

28. F. i Håby -:n. Bob. (St. M. 1270: 55.)

29. F. vid Thorsjö i s<illioi'>_ru -:n. Sk. (St.

.M. 3765.)

30. F. i Skåne. (St. M. 1484.)

F. i Vestbo h:d. Smal. (St. M. 1324.)

F. i Vemmenhögs h:d, Sk. (St. M. 2109:

-:n. Harjagers h:d, Sk.

31.

32.

L702.)

33. F. i Dagstorps

(St. M. 2918.)

3 1. F. i -jon Matlången på Lundsbergs bruks

egor i Lnngsunds s:n, Vermland. (St. M. 3467

35. F. i Qville s:n, Boh. (Si. M. 2548.)

m;. F. i Qville -:n. Boh. (Si. M 2898

37. F. i Skåne. (Lund- M. 50

38. F. i Dalby -:n. TJppl. (St. M. 1298.

39. F. nära Trelleborg i Sk. (St. 11.2109

i ii' i;, i

F. på Öland. (St. M. 680: ».)

F. i Lasarby -:n. Dalsland. (St. M.

10.

41.

3619.)

12. F

Veselången

i Vi-kean rid denne- utlopp ur sjön

i Veddige -:n. Hall., nära gränsen

till Vestergötland. På samma ställe hittades äfven

Hen andra fornsakei at sten och metall, hvilka

tydligen blifvil rid olika tillfallen tappade Sä-

kerligen har en urgammal farled mellan hafvet

och Vestergötland gåtl fram bär, följande Viskana

tj ndotnstundighub i

f
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ådal. (St. M. 4300. Ballands forum, förre

arsskrifl s. 182).

43. F. i trakten af Ystad, Sk. (St. M. 8437.)

II. F. i södra Skåne. (St. M. 1316.)

45. Längd 13 tum. — F. vid dikning å

Slättåkra kyrkobys egor. Hall. (Grefve G. M.

Hamiltons samling pä Hedensberga i Västman-

land).

46. F. i Skåne. (St. M. 2109.)

47. F. i en ar 1863 undersökt gånggrift vid

Luttra nära Falköping i V.-Götl. Kammaren,
med riktning N. S., var 21 fot lång och 8.4 fot

Ined: största höjden 5.9 fot. Gången var 3.2-4

fot bred och 4.4 fot hög. I grafven hittades,

jemte ben af en stor mängd obrända lik, 5 spjut-

spetsar, en liten bladformig pilspets. 3 små skrapor

och 19 skärfvor. allt af tiinta, flere nålar (f. 75 -

77 och 81). prylar, spetsar m. m. af ben (f. 82

och 83). 4 bernstensperlor (f. 85—88), 11 genom-

borrade och tydligen som prydnader burna tänder

af björn, varg, hund. svin m. fl. djur (f. 89 och

'.Hii. De här funna, mer eller mindre bearbetade

djurbenen tillhöra hästar, nötkreatur, får och svin.

Ft anför kammarens norra ända. knapt en fot

under högens yta, funnos 2 spjutspetsar af flinta.

(St. M. 3165. -- A. T. 1 s. 255).

48. F. år 1843, jemte 7 halfmånformiga

cerktyg och en skedformig skrapa af flinta, un-

der en stenhäll vid Knem i Tanums s:n, Bohuslän.

(Si. M. 12711: 98.)

4'.t. F. vid Skegrie i Skytts h:d, Skåne.

(St. M. 2549.)

50. F. nära Lund i Skåne. (St. M. 2549.)

51. F. i en år 1868 undersökt gånggrift

vid Kanten (Falköpings jernvägsstation), V.-Götl.

1 grafven hittades, jemte ben af många obrända

lik, 11 dolkar och spjutspetsar. 4 pilspetsar, en

I iii -ii mejsel och en mängd skärfvor, allt af flinta,

en stenyxa med skafthål, 2 brynen af skiffer

(
- f . 4), en bernstensppila. 3 bennålar (f. 79

och SO) och :; lerkärl (f 93). (St. M. 4034 h.)

52. F. i Norrland. (St. M. 483.)

53. F. jemte ämnet till en dylik harpun-

spets af ben. hvars tänder ännu ej äro utskurna,

vid sänkning af BJön Hästefjorden i södra Dalsland.

På den torrlagda delen af sjöbottnen hittades

äfven en mängd djurben och fornsaker af sten

in. in. (St. M. 4011.)

54. F. i Ingelstads torfmosse i Sk. (St. M.

3217: 4.)

55. F. i Skåne. (St. M.)

56. F. i en stendös vid Bårslöf i Luggude
h:d, Sk. I grafven hittades äfven en afslagen

spjutspets och en spån af tiinta. r\{ rhomboidiskt

bryne af skiffer, bitar af lerkärl, några obrända

menniskoben m. ni. (St. M. 2110. - - Bruzelius,

''Svenska fornlemningar" 1 s. 20.)

57. F. vid Östra Värlinge i Hammarlöfs

s:n, Skåne. (St. M. 2548.)

58. F. vid nyodling på utmarken till Hula-

torp i Berghems s:n, Marks h:d. V.-Götl. (St. .M.

1438.)

59. F. i Skåne. (St. M. 2548.)

tio. F. i Blekinge. (St, M.)

(11. F. i Skåne. (St. M. 2548.)

»12. F. i Skåne. (St. M. 2791.)

63. F. i Skåne. (St. M. 2548.)

64. F. i trakten af Ystad, Sk. (St. .VI. 1229.)

65. F. vid Qvistofta i Rönnebergs h:d. Sk.

(St. M. 2918.)

(16. F. på Lindormabacken, i Sk. (St. M.

4121. — Se N:o 18).

67. F. i Skåne. (St. M. 2918.)

tis. F. i Gylle s:n, Skytts h:d. Sk. (St. M.

2 :.49.)

69. F. i Skåne. (St. M. 3191.)

70. F. jemte 7 dylika flintskrapor på bottnen

af ett dykärr vid Kilsby i Tillinge s:n. . Uppl. ;

"de lågo på kant tätt bredvid hvarandra och

skiftevis. så att den smala ändan af en skrapa

låg bredvid den breda ändan af en annan o. s. v."

(St. M. 2227.)

71. F. på Hisingen i V.-Götl. (St. M. 1137.)

72. F. år 1843, jemte nio andra halfmån-

formiga flintverktyg, "symmetriskt sammanlagda
under eu flat stenhäll", vid Skärstad i Bro s:n,

Bon. (St, M. 1270: 138.)

78. F. vid Hoghem i Tanums s:n, Boh.

(St. M. 2898.)

74. F. vid Mellan-Grefvie i Oxie h:d, Sk.

(St. M. 2549.)

75-77. F. jemte N:o 47.

78. F. i Vestergötland. (St, M.)

79 och 80. F. jemte N:o 51.

81-83. F. jemte N:o 47.

84. F. jemte 18 andra bernstensperlor och

en flintdolk (= f. 57) på Dverstorps ängar i

Dimbo s:n, V.-Götl. (St. M. 3115.)

85- 90. F. jemte N:o 47.

91. F. jemte flere andra fornsaker af ben

och sten på bottnen af den uttappade Kåbelöfs-

sjön i österlöfs s:n, Sk. (St. M. 4115.)

92. F. i en år 1868 undersökt gånggrift i

trädgarden vid Ranten invid Falköping, V.-Götl.

I grafven anträffades dessutom, jemte flere menni-

skoskelett, en liten flintskärfva, två oarbetade bern-

stensbitar och 33 bernstensperlor. (St. M. 4034 u.)

93. F. jemte N:o 51.



m;\ u.dre bronsåldern.

04. F. i en år L819 undersökt gånggrift i

"Åsahögen" vid Qvistofta i Rönnebergs h:d. Sk.

I grafven anträffades dessutom 2 hela lerkärl (det

ena afbildadl f. 95), bitar af flere sådana kärl,

."> väl slipade yxor och mejslar af Hinta (= f. 21).

ett stort antal större och mindre flintspånor

< f. 2). flere bernsteneperlor, en -vintand m.

m.. sann en mängd menniskoskelett. (St. M.

2018. — Iduna 9 s. 285).

95. F. jemte N:o 94. (St. M. 2549.)

BRONSÅLDERN.
DEN ÄLDRE BRONSÅLDERN.

96. Funnen i Vittsjö s:n, Sk. (St. M.

1627.)

97. Längd Kl. i tum. — F. i en åker vid

Berga i Björkstads B:n, Vestml. (St. M. 982.)

98. F. vid gräfning af Göta kanal i Ö.-Götl.

eUer V.-Götl. (St. M. 157: i.)

99. L. 10.8 tum. F. är I sus vid dikesgräf-

ning i sank mark (ej torfmosse) å Lundby egor
i Slöinge s:n. Hall. (D:r Ehrengranats saml.

i Falkenberg.)

100. F. är 1812 något öfver 2 fot djupt i

etl dike. Bom gräfdes från den s. k Hättamossen

a Villie bys egor i Skytts h:d. Sk. (St. M. 2548.)

101. F. ar 1862 jemte brända ben. pä 3

fota djup, vid odling och gräfning bland smärre

grafkullar å Skomakare-vreten nära Solvallen i

\nitutia s:n, Uppl. | Upps. M.
i

102. F. år L869 vid apphackning å egorna
till Gästgifvaretomten i Falköping, V.-Götl. (St.

M. 4145.)

L03. F. ar 1846 —jemte en vacker Bkaftcelt

(— f. 116) och en vacker spjutspets (= f. 101),

båda af brons, saml en liten spjutspets af flinta

och troligen obrända menniskoben under sten-

brytning i del s. k. Galgeröret vid Solberga i

Köpinge s:n, Öl. (St. il. 1288

Hi4. F. är L843 ensam, på l ... fots djup, i

en mosse vid Segerstads Prestgård nära Falköping
i V.-Götl. (St. M. 1054.)

105. F. i en grafhög i Jerrestads s:n. Sk.

(Lunds M. 2834.)

L06. F. i Skåne. (8t. M. 2548

Ki7. F. åi' 1869 jemte en bronsknif i F.

115) i en grafhög A Utterstads egor i Ap
s:u. nära sjön Tåkern i Ö.-Götl. I samme
Fanns en stoi Btenkista, innehållande flere Bke-

letl saml en spjutspets m, m, af Mint a. (St M. 1240.)

108. F. ar 1863 jemte en bronsknif (= f.

L16), 2 spjutspetsar m. m. af flinta, etl simpel!

lerkärl och minst 14 skelett i en stor grafhög

vid Bäckaryd i Eamneda s:n, Sunnerbo h:d,

Smal. Högen täckte en i tvä lika stora rum

delad kista, som var bildad af flata stenhällar

oeh täckt med 4 stora stenar. Kistan var 17 Eol

lång, 1.2 4.5 fot bred oeh 4.4 fot hög. I ena

rummet lågo bronssakerna, en spjutspets och en

skärfva af flinta. samt ett skelett. I det andra

rummet funnos alla de öfriga skeletten och flint-

sakerna samt lerkrukan, som endast innehöll sand.

I 81 M. 3065. A. T. 1 -. 230.)

L09. L. 25.7 tum. — F. på bottnen ai sjön

Tåkern nära Vadstena i Ö»-Götl. Svärdet hittades

af en torpare under Kyleberg, på den genom

sjöns sänkning torrlagda marken. (St. M. 1343.)

HO. F. år 1687 — jemte etl annat svärd

och ett vackert tå-te till ett tredje -värd. allt

af brons ättehög å den s. k. Bråvallahed

nära Skatelöfs kyrka. Smal. (St. M.)

111. F. i Skåne. (St. U. 3733.

112. F. ar 1816 i en stor grafhög vid Bos-

gården i Norrvidinge s:n, nära Lund. Sk. På

samma -tillie lågO äfven '•> andra tutuli. etl

diadem (= f. 122). 2 armringar (den ena af-

bildad f. 125), I sönderbruten smal spiralannring

(= f. i':;! - I kam (f. 121). omkr. 30 ror till ett

bälte (f. 12;». 1 spjutspets, 2 smala mejslar (f.

.ar f. i l'.'). m. in., allt af brons. Sakerna

sinn ej voro omgifna af någon stenkista el. dy] .

anträffades nära högens kant; lemningar af men-

niskoben "intala- 'i (St. M. •_'.".l
< Iduna 7

-. 191.)

113. F. i en grafhög val Bonuarp i Laholms

s:n, Hall. (St. M. 21

1 I 1. I- i Skåne. (SI M. 2791
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115. F. ar 1871 under udlinu a Nedre Bejby

egor i Gerdslösa b:u, Öl. Knifven fanns jemte

en annan knil' i I'. 113) och ett svärd med

smal fyrkantig tånge |
t'. 108, men utan knappen)

] '/, fot djupt i jorden bredvid ett skelett.

som Legat på högra sidan med (högra) armen

sträckt ofver bröstet åt venstra axeln. "Venstra

armen fanns ej." Någon stenkista omtalas icke.

i st. M. 1543.)

116. F. år L830 "ensam på
'

., fots djup i

en något Btenbunden utmark, nyss upptagen till

åker. tätt utmed Rosenfors vid Borgholms stad".

Öl. (St. M. 1804: 1831. 3.)

117. F. år 1871 under uppbrytning af ett

stenröse vid Bo i St. Mellösa B:n, Nerike. (St. M.

1519.)

118 och 119. F. jemte N:o 112.

120. F. i Bredsättra s:n, Öl. (St. M. 1383.)

121. F. i Skåne. (St. M. 2548.)

122. F. i Skåne. (St. M. 3765.)

123. F. jemte ett spänne (= i'. 121) och

en "tutulus" af brons i en ättehög nära Cimbris-

hamn, Sk. (St. M. 2109: liei.)

124 och 125. F. jemte N:o 112.

12(i. Vigt 5.88 ort. F, är 1837 under grus-

tagning å N:o 11 Hvellinge i Skytts h:d, Sk.

(St. M. 702.)

127. F. är 1853. jemte en dylik ring, i den

s. k. Bussehögen å Dömmestorps egor i Hasslöfs

s:n, Hall. Ringarne suto '"kring armbenen" på
ett skelett, som låg utsträckt i en 6 fot lång

kista, livars väggar och tak bildades af flata

stenhällar; golfvet bestod af ett sammanpackadt
lager af små runda stenar och sand. (St. M.

211(1 och 3987). I en annan dylik stenkista i

samma hög har man sedan funnit ett skelett

och en bronsdolk. Nära högens topp stod en

liten stenkista, som inneslöt en med brända ben

fyld lerurna. Nära Bussehögen ligga 17 andra

grafhögar, som äfven visat sig innehålla grafvar

från bronsåldern. (Se N:ris 165, 190, 195, 199, 256,

257 och 260. Hallands fornm. för:s årsskrift.

s. 52 och 75.)

128. F. vid utjemnandet af en mindre hög
å N:o 3 Cimbris i Jerrestads h:d, Sk., tillsammans

med en annan, alldeles dylik guldring. Kingarue.

som lågo 2 fot under högens yta, väga tillhopa

3.64 ort. (St. M. 2456.)

129. F. jemte N:o 112.
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130. F. vid Länsmansbostället i Qville h:d,

Boh. (St. M. 1434.)

131. F. nära Arup i Ifvetofta s:n, Sk. (Prof.

Angelins samling i Stockholm.)

132. K. i en torfmosse vid Sösdala i Mellby
s:n), Sk. (St. M. 3317: ku.)

133. K. ar 1851 — jemte 2 dylika brons-

yxor och ett guldhand (f. 239) — på en stenhäll,

1.5 fot under jordytan, vid Balsby i Nosaby s:n,

Sk.; "yxorna lågo i rad bredvid hvarandra, och

guldbandet vid ena sidan af dem." (St. M.
1 665.)

134 136. F. ar 1864 vid Skogstorp i Kors

s:n, vestra Söderml. "Yxorna lågo uitt under

jordytan på en nyodling, der man flåhackat

och bränt grastorfven." (St. M. 3573. A. T.

3 s. 291).

137. K. pa en åker i Borreby s:n, Sk. (St.

M. 2791: :;?;..)

138. F. vid Fröslöf i Ingelstorps s:n, Sk.

(St. M. 2109: 7-10.)

131). F. i Svenstorps mosse, Sk. (St. M.

2791: 33 7.)

140. F. år 1864 under plöjning på en åker

vid Pile i Tygelsjö s:n. Sk. På samma ställe

hittades dessutom 6 hela och 4 ituhuggna skaft-

celter af samma form, 2 skaftcelter = f. 138.

2 dolkar ( f. 167), 2 dolkklingor (
= f. 170), samt

nere ringar, som äro släta (ej vridna), öppna,

ganska tjocka och mot ändarne afsmalnade; allt

af brons och vägande tillhopa 13.79 &. Flere

af dessa saker hafva i forntiden blifvit sönder-

huggna. (St. M. 3311.)

141. F. år 1838, omkr. 4 fot djupt, under

gräfning i en fast och stenbunden backe vid

Lunde i Timra s:n, Medelpad. (St. M. 788.)

142. F. ensam under dikesgräfning vid Gim-

rings i Hamra s:n. Gotl. (St. M. 2615.)
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143. T. i Skåne. (St. M.)

III. F. år 1869 i en liten torfmosse rid

Långbro i Vardinge s:n. Söderml., tillsammans

med 2 hålcelter, bandet f. 237. 7 halsringar af

olika Btorlek (f. 227), 4 spiralarmringar (f. 243).

en sluten, jemnbred, slät armring (?). 2 stora

spännen (f. 223). och 2 stora nålar (f. 218),

allt af brons, samt en tjock i 7 bitar brutet]

i timring, vägande 1.2 Vt> (innehållande 95.81 %
tenn och 3.7it % bly). Sakerna anträffades på
i ä ö fots djup under mossens yta; på omkr. .">

fots afstand Eran dem var ett litet stenkummel,

af 2 fots höjd och 5 fots diameter, nedbäddadt

i mossen till samma djup. "Lemningar af ben

eller aska kunde ej upptäckas." (St. M. 2674.
— A. T. 3 s. 258.

145. F. i Vestmanland, troligen i trakten

af Resteras. (Grefve Hamiltons saml. på Hedens-

berga.)

146. F. i Borgby borg i Mörbylanga s;n.

Öl. (St. M. L304: L841. 10.)

147. F. under dikesgräfning i en äng vid

Vesterby i Gulldrupe s:n, Gotl. Celten låg
'

,

fot under jordytan bland smärre gråsten. (St.

M. 2448.)

148. F. vid gräfning å N:o ti Arrie i Oxie

h:d. Sk. (St. M. 1155.)

14'.t. F. i Täckhammars-ån, vid Långhalsens

utlopp, i Barbo s;n. Södermani. (St. M. 1 1 77. p

1 50. F. ar 1838 å kyrkovallen nära Spel-

viks kyrka i l!one h:d. Söderml., "sedan en större

sten blifvit bortsprängd", tillsammans med en

dylik hälcelt. 2 Bpjatspetsar (f. 174). 1 hängkärl
= f. 24<s (utan sirater). 1 större halsring (f. 230),

samt 12 hela och åtminstone 4 sönderbrutna

smala halsringar = f. 227. allt af brons. (st. M.

813. — A. T. 3 s. 270.)

L51. !•'. på en änder Bysta lydande holme

i sjön Sottern, Askers s:n, Nerike. (St. M. 2124.)

162. !•'. vid gräfning å N:o 5 Hellestad i

Torna h:d, Sk. (St. M. L709. i

153. I', i Asasjön. Åsa s:n, Smal. (St. M.

3590.)

154. !•'. år 1833 i en -anda- rid Vattholma

i Lena s:n, Uppl., jemte etl dylikt Bvärd, hand-

i till etl tredje Bväid (i. L59) och I spjut-

spetsar (f. 173), allt af brons Sakerna Lago

endasl I fol änder åsens yta; inga te. 'ken till

grafplats kunde märkas, fst . m. 612. a. T.

3 b. 189).

155 och 156. "Uppfiskades nr Låugsjön i

Kimtiy -:n. Uppl., jemte klingan till etl tredje

svärd ( f. 166, men 1 1 1 :iii handtag) och en

spjutspets, bada ai brons, del V" [55

innehåller 92.9 % koppar, 6.92 % tenn och

af jern. (St. M. 1663. A. T. 3 s. 204).

L57. F. år L859 under en större sten i ett
o

berg vid A by i Xjurunda >:u. Medelpad. (St, M.

2559.)

158. F. änder plöjning och gräfning i en

äng vitl Rud i By s:n. Näs h:d, Verml.
, jemte ett

dylikt svärd. I hel halsring. ."> bitar af en tjock

halsring, 1 läng spiralarmring (f. 234). 1 bit af

ett bredt armband. 3 sönderbrutna spännen = f .

223. bitar af ett hängkärl (= f. 248) m. m..

allt af bron-. Svärdet X:o 158 innehåller 87.71

% koppar, 11. Tu' % tenn, spår af kobolt och jern.

Det ena spännet: 84.tr, % koppar, 12.8 % tenn

och spar af jern. (St. M. 1314. — A. T. 3 S. 374).

I 59. F. jemte N:o 154.

L60. F. år 1868 ''under gräfning för öpp-

nande af en mergelgraf" rid Hannas X:o 7 i

Ingelstads h:d. Sk.; svärdet låg 3 å 4 tum djupt.

(St. M. 3934.)

L61. F. på Gotland. (Visby M. 127.)

Ifp2. F. i Skåne. (Hofverbergska samlingen
i Barsebäck.)

163. F. år 1867 under dikesgräfning å Anta

egor i Röntuna s:n, Söderml. (St. M. 3748

164. F. i en ättehög i Hellestads s:n, Sk.

(St. M.).
— Denna svärdsklinga insändes till

Antiqvitets-Collegium år 1 < > 7 « » och värden första

fornsak Eran hednatiden som erhölls Eör de af

Collegium anlagda samlingarna, hrilka blefvo

början till Statens Historiska Museum.

L65 och 166. P. år 1869 i en 3.5 fot lång

stenkista, som stod midt i grafhögen N:o 8 å

Dömmestorps egor i Elasslöfs B:n, Hall. Dolken

var instucken i slidan På kistans botten var

ett väfdt ylletyg (f. 245) utbredl öfver brända

ben: på tyget låg etl 11.6 tum Lång! stycke

bast. Närmare högens kant funno-, pa olika

-tallen, en liten stenkista och 8 lerkärl, alla

innehållande brända ben. (St. M. H68. -

N:o 127.)

167. F. ar 1820 vid Gamla Uppsala i Uppl.

(Upps. M.i

168. F. uudei sjösänkningsarbete i Nykö-

pings-an vid Täckhammars-bro i Barbo s:n, Söderml.

Den hittades på 5 Eots djup under ans forna

botten. St. M. 227:;. A. T 3 b. 2é

169. F. Därå Malmö, Sk. (St. M. 2109: 567.)

170. F. sommaren år 1871, i etl stenröse, rid

planering af den till marknadsplats upplåtna -. k.

Odinsbacken i Askers s:n, Nerike. (St, M. 1663.)

I ett annat -t.nio-e pa samma Ställe hittades

i \..v. |,s7i en Bpjutspets af bron- (f 1 r •
>
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171. F. .ir 1866, jemte en pincett af brous

(=: f. 200) ocli brända ben, i en af 1 på kant

resta stenflisor bildad kista, 1.5 fot lång och 1

Eol bred, viå Skrodarfve i Gröttlingbo s:n, Gotl.

(St. M. 2211.)

172. F. vid Vemmcrlöf i skytts h-.d, Sk.

(St. M. 3217: 7.)

173. F. jemte N:o l.M.

174. F. jemte N:o 150.

175. F. ar 1848 jemte t dylika spjutspetsar

i Amossen. stora Slågarps s:n, Sk. (St. M. 2549.)

176. F. i ett stenröse å "Odinsbacken" i

A-kers s:n, Nerike. (St. M. 4657. — Se N:o 170.)

177. F. i Algutsrums s:n, Öl. (St. M. 1304:

1842, :;.)

17S. ]•'. pa S fots djup i en torfmosse,
3
/<

mil S. om Lund, Sk. (Lunds M. 4872.)

179. F. år 1865 på t! fots djup i en torf-

mosse vid Nackhälle N:o 2 i Spannarps s:n, Hall.

Innehåller 87.21 ^koppar. 7.66 % zink (!), 1.76 %
tenn. 1.21 % bly jemte spår af jern och arsenik.

( St . M. 3420. Hall. fornm. för:s årskr. s. 6 o. 69.)

180 och 181. F. år 1800 jemte 2 hålcelter

(= f . 145, men ined öglor), 1 skära (f. 183) och

2 smala, korta spiralarmringar, allt af brons —
vid gräfning på toppen af en liten "kulle" af

sand a Tullinge egor i Botkyrka s:n, Söderml.

Sakerna lågo under en större sten och voro knapt
täckta af någon jord, men "omgifna med litet

svartmylla." (Upps. M. -A. T. 3 s. 239.)

182. F. år 1853 vid gräfning i en sand-

backe nära Venerns strand vid Bräcke i Jerns.

s:n, Dalsland. Sågen, som var bruten i 2 delar,

lag i en lerurna. hvilken dessutom innehöll en

hel hålcelt och bitar af hålcelter, svärd, sågar,

ringar, knappar m.m.. armband (f. 242), en uträtad

metkrok (f. 202). gjuthufvuden (ett af dem af-

bildadt f. 207) och smälta klumpar (f. 208),

allt af brons. (St. M. 1995.)

L83. F. jemte N:o 180.

184. F. i Skåne. (St. M. 3765.)

IS5. F. i Skåne. (Lunds M. 2873.)

186. F. i Skåne. (Hofverbergska säml. i

Barsebäck.)

187. F. omkr. ar 1862, på samma ställe

-om :> andra bronsknifvar af olika form, i

Snöstorps s:n, Hall. (Grefve Hamiltons saml. pa

llrdrnsberga i Vestmanland.)

188. F. ar 1869 under dikesgräfning i As-

leds mossar, å ett gärde pa Nya Asleds egor,

Asleds s:n, nära Falköping i V.-Götl.,
— jemte 3

hängkärl = f. 248 (det ena sönderbrutet). 1

-mal halcelt (= f. 144). 8'/2 bredare hålcelter,

3 hela och 2 sönderbrutna spjutspetsar, bitar af

1 svärdsklingor, 18 bitar af sågar (= f. 182),

2 nålar (f. 217). 1 gjuthufvud. flere bitar af

ringar m. m.. allt af brons. Sakerna lågo 2 foi

djupt i jorden bredvid en större jordfast sten.

(St. M. 4127).
-- Dessutom höra till detta fynd:

1 sönderbrutet spänne (af samma slag som f. 223).

1 litet simpelt knifblad, främre delen af en skära

eller större knifblad, 1 gjuthufvud, nere bitar af

spjutspetsar, sågar, ringar m. m. af brons, hvil-

ket allt förvaras i Skara Museum.

189. F. i Skåne. (Lunds M. 2870.)

190. F. är 1869 — jemte en pincett (= f.

200) och 1 syl (= f . 204) af brons, några trådar

af väfdt ylletyg, samt brända ben — i en hopfallen

stenkista (/) uti grafhögen N:o 9 å Dömmestorps

egor i Hasslöfs s:n, Hall. På andra ställen i

samma hög funnos en 2.4 fot läng stenkista

och 3 lerkärl, alla innehållande brända ben; i

kistan låg dessutom en liten bronsring. (St. M.

4168. — Se N:o 127.)

191. F. i Skåne. (St. M.)

192. F. vid Kabusa i Köpinge s:n nära Ystad.

Sk. (St. M. 2791: 170.)

193. F. i Skåne. (Lunds M. 3426.)

194. F. år 1845, jemte 13 dylika harpix-

kakor, i en liten torfmosse, det s. k. Orbyngs-

kärret. å Tågarps egor i Tommarps s:n. Sk.

Kakorna stodo på kant tätt bredvid hvarandra.

(St. M. 2918. - - A. T. 3 s. 296 o. 422.)

195. F. är 1869. jemte brända ben och

en bronssyl. som ännu sitter i sitt träskaft,

uti ett af flata stenar omgifvet lerkärl i graf-

högen N:o 1 vid Dömmestorp i Hasslöfs s:n,

Hall. 1 samma hög fanns äfven ett annat med

brända ben fyldt lerkärl. (St, M. 4168. Se

N:o 127.)

196. F. i Skåne. (St. M. 1518.)

197. F. i Blekinge. (St. M. 1576.)

198. F. i Skåne. (St. M. 1576.)

L99. F. är 1868 — jemte ett spänne (= f.

120. men gröfre och simplare) och en knif med

fyrsidig tänge, båda af brons, samt tu-ända ben

—
i en liten femsidig stenkista tätt under top-

pen af grafhögen N:o 4 å Dömmestorps egor

i Hasslöfs s:n, Hall. Midt på högens botten

stod en större stenkista. 7 fot lång, som inne-

slöt lemningarna af ett obrändt lik och en brons-

nål. På andra ställen i samma hög funnos 2

små stenkistor, ett, lerkärl och en med en flat

sten täckt grop. alla innehållande brända ben:

i den ena kistan lågo dessutom en knif (= f.

191- 192). en pincett och en half såg (— f. 182).

alla af brons. (St. M. 3987. — Se N:o 127.)
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200. F. i en grafhög å Bonnarps egor i

Laholms s:ii. Hall. Pincetten låg i en (ler)urna,

som troligen äfven innehöll blända ben. (St. M.

2548.)

201. F. ar ls:>2 i "Borgarkullen" å Vessige

egor i Vessige s:n, Hall. (St. M. 175)8.)

202. F. jemte N:o 182.

2(>:i. F. "i en urna bland brända ben'', tro-

ligen i Skåne. (Lund- M. :i442.)

204. F. i en af "Kumlehögame" i Nöbbe-

löfs s:n, Ljunits h:d, Sk. I samma hög fann

man äfven 2 knifvar. en pincett (= 1. 200) ocb

en "pil" (= f. 171). (St. M. 3328.)

20S och 206. F. i Rengs s:n. Skytts b:d,

Sk., jemte en "knappnål" och eti svärd af brons.

| Lunds .M. 3409 och 3410.)

2(»7 (»-Ii 208. F. jemte X:.. L82.

209. F. vid Vidtsköfle i Gärds h:d, Sk. Fa

samma ställe lär en stenyxa halva blifvit hittad.

ist. M. :;:U7: ioo.)

210. F. i Skåne, troligen i trakten al' Chri-

stianstad (Christianstads läroverks samling.)
211. F. pa en under Råbelöf lydande gård

i Villande h:d, Sk. (St. .AI. 1518.)

212. F. ar 1870 vid Gervede i Gothems s:n,

Gotl. i Kapten S. Dlfsparres saml. i Stockholm.)
213. Längd 14.5 tum. Troligen funnen i

Bohuslän. (St. M. 2898.)

214. F. i Gräsgårds s:n, Öl. (St. BI. 1383.)

215. F. (ar is:i;i) på :!..-, fots djup i en

torfmosse vid Vegestorp i Earreby sin, nära

Kongelf, Boh.,
— jemte 1 spjutspets, 2 hålcelter

och den afhuggna eggen till en tredje dylik, ti

bitar af Bågar (= f. 182), I syl (^ f. 204), 2

kupor (f. 246), I smala vridna halsringar, 4

spännen f. 2215 (de upphöjda prydnaderna pä
'il af dem se> f. 224). 1 gjuthufvud OCh 2 smala

trådar, allt af brons. (st. M. 845.) Ar L826

hade man i en torfmosse a samma Vegestorps
samt troligen pa samma ställe som nyss-

nämnda saker, hittat etl Btori hängkärl = f. 248,

men med invikt, genombruten kant. <st. M.

!.".:! "Bohuslänska fornsaker", -. 20—23.)
21 1;. Längd I2.a tum. F. pa Gotland.

(St. M. 643.)

217. F. jemte N:o 188.

218. F. jemte N:o I 1 1.

21'. t. F. i Skåne. (St. M. 3765.)

220. F. i Skåne. (St. M. 3766.)

221. F. vid Hagestad i Sk. (St. M. 2791: 8U.)
.o

222. F. ar 1846 i Amossen, Slågarps pastorat,

Sk. (St \l 2649.)

228. F. jemte X:- ill.

224. Sr Nf:o 2 1.v

225. F. i jorden i Thorslunda B:n, Öl. (St.

M. 1304: 1834. 81.)

226. Hvarje plåt består af en tunn (nu till

största delen förtärd) skifva. omgifven af en

tjockare kant. F. ar 1871 i en åker vid Ekes

i Bro s:n, Gotl., jemte 1 "stångknapp" = f. 22.").

I vacker Bpjutspets, 1 knif (- f. 190-1U2). 1

syl (

—
f. 204). lo Bmå slutna. Mäta ringar. 0.6

tum i inre diam., af hvilka två hänga i hvar-

andra. allt af brons. Sakerna Lago ntider en

större sten. "utan märken efter ben eller annat."

(St. M. t583. i

227. F. jemte N:o 144.

228. F. omkr. ti fot djupt i en torfmosse

a X:h I Tjerby Nygård i Grimmetons s:n, Hall.,

jemte ö bitar af en annan dylik vriden brons-

ring, hvars ändar nu saknas. (St. M. 2696.)

22'.». Ännu ganska elastisk. — F. vid gläf-

ning i ett kärr a Vedåsla Östergårdens egoi i

Dalums s:n, V.-Götl. (St. M. L291.)

230. F. jemte N:o 150.

231. F. ar L869 ungef. I fot djupt i en

torfmosse a N:o 1 Fageråkra i Veddige b:ii, Hall.,

jemte 2 halsringar af brons f. 227. Ringarne

voro omvirade med bast. (St. M. 1228 Hall.

fornm. för:s årsskr. s. 181.)

232. Den trinda delen af ringen är ihålig.

— F. år 1870 i ett Btörre Btenkummel vid Bjur-

vik i Hjorteds s:n, södra Tjusts h:d, Smal.,

jemte ett stort hängkärl af brons ( f. 248)

Inga lien omtalas. (St. M. 1323.)

233. F. ar 1812 tätt under jordytan i en

torfmosse a Vemmerlöfs egor i Skytt- h:d. Sk.,

- jemte 4 dylika ihåliga ringar, ."> hängkärl

( -f. 217 OCh 248), en liten "kupa" I. 246, en

något krok i g k 1 1 i 1. utan Birater, med tunn. fyrsidig

simpel tånge, och :i hålcelter m. m., allt af brons.

(St. M. 2548. [duna ti b. 49.)

234. F. jemte N:o 158.

235. F. vid gräfning a Forkarby egor i

Bälinge s:n, Uppl., troligen tillsammans med en

halsring af Orons = f. 227. (Upps. M.)

236. F. vid en -tor granitsten i Hjersäs -:n.

('». Göinge h:d, Sk. (Lunds M. •;:: is.)

2117. F. jemte X:o 1 I I

238. F. vid Mickelbys i Geruma -:n. Gotl.,

jemte ;; andra armringar, ."> hela halsringar = f.

227 och bitar af l dylika, -ann en bålcelt, allt

af Oron-. (St. M 2962.)

239. F. jemte N:o 133.

2 in. \'i'jt 6.69 ort. F. vid uppgräfning
af en -torre sten a Skärje egor i Skee -:n,

Boh., jemte I spiral(arm)ringar al tina dubbla
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guldtrådar I. 243. (St. M. 2072. --Montelius,

"Bohuslänska fornsaker" 8. l'>7.)

241. Vigl 44 ort. I', år 1837 under

gräfning i en jordvall a Rya Katslösa egor i

Qvistofta s:n. Sk. (St. M. 769.)

242. F. jemte N:o 182.

243. F. jemte N:o 144.

244. !•'. i ett stenröse vid Flädje i Alfshögs

s:n. Hall., jemte ett symboliskt svärd (eller

en mycket liten dolk), en knif med tunn, bred

tånge, och en syl (
- f. 204). alli af brons. (St.

M. 1796.)

245. F. jemte N:o 165.

246. F. jemte N:o 21.').

247. F. vid Herrestad i Sk., jemte bitar af

ett dylikt bronskarl. (Lunds M. 2883.)

248. !'. jemte ett dylikt mindre kärl. 1

liten kupa (= f. 246), 1 spänne (= f. 22:',). 1

halsring
—

f. 22s. 1 smal halsring = f. 227

och 2 öppna smala halsringar (.').
allt af brons

-
på 6 fots djup. vid uppgräfning af dyjord i

ni på Senäte egor liggande mosse, i Otterstads

s:n, Kallands h:d, V.-Götl. (St. M. 1580.)

249. Vigt 16.;') ort. F. år 1859 en half

Eol under jordytan, invid en stenhäll, vid gräf-

aing a "Smörkulleberget" i Skrea s:n, Hall.

(St. M. 2604.)

250 och 251. Se N:ris 24 7 och 248.

252. F. omkr. ar 1826, jemte en liten "kupa"

(= f. 246) och 2 öppna ringar, vid borttagan-

det af ett mindre stenkummel i en åker vid

Thorstorp i Söderåkra s:n. S. Möte h:d. Smal.

Bronssakerna lågo djupt nere i jorden, under kum-

lets af stora stenar bildade botten. Kumlets diam.

omkr. 16 fot och höjd 4 fot. (St. M. 1453: 309.)

253. Se N:o 249.

254. F. år 1847 i en torfmosse vid Balkåkra

nära Ystad i Sk. (St. M. 1461.)

255. F. år 1855 i en torfmosse '/4
mil Ö.

om Ystad, Sk. Innehåller 92.4!) % köppar, 6.34

% tenn. 0.63 % jern och 0.54 % nickel, men
intet spar af zink. (St. M. 27'.» I . Månads-

bladet 1873, s. 4.)

256. F. år 1869 i grafhögen N:o 2 vid

Dömmestorp i Hasslöfs s:n, Hall. Kärlet var

omgifvet af Hata stenar och innehöll brända ben

samt 1 knif (= f. 190). 1 syl (= f. 204) och 1

knapp (= f. 195). allt af brons. — Midt i högen
stod en stenkista, 4.5 fot lång, som endast inne-

höll en tutulus af brons (= f. 180)- men inga ben.

Dessutom funnos på olika ställen nära hötrens

kant en liten stenkista och ett lerkärl, fylda

med brända ben. (St. M. 4168. - Se N:o 127.)

257. F. år 1869 i en grafhög vid Dömmes-

torp (nära uarden). i Hasslöfs s:n. Hall. Kärlet

var omgifvet af flata stenar och innehöll brända

ben. 1 bronssy] och ändan af en bronssåg. Nära

detta lerkärl fanns ett annat, likaledes omgifvet
af en liten stenkista och innehållande brända

ben. sand 1 syl och 1 knif (^.- f. 190), båda af

brons. — Midt på högens botten fanns en hop

fcräkol, och deribland några brända ben, hvarföre

det är sannolikt, att ett lik blifvit brändt der.

(St. M. 4169. Se N:o 127.)

25S och 259. F. år 1864 jemte andra ler-

kärl vid Lilla Köpinge nära Ystad i Sk., under

gräfning för Ystad-Eslöfs jernbanan. Lerkärlen.

hvilka ej voro täckta af några högar, stodo helt

nära hvarandra, omkr. 2 fot djupt i den släta

marken, som endast var 8 fot högre än den n.

v. hafsytan; hvarje kärl var omgifvet af 3 eller

1 på kant stående flata stenar, med en dylik lagd

deröfver som lock. I dessa urnor funnos brända

ben och några bronssaker, såsom knifvar. bitar

af sågar, en syl och en nål =- f. 220. (St. M.

3220.)

260. F. år 1869 i grafhögen N:o 10 vid

Dömmestorp i Hasslöfs s:n, Hall. Kärlet var

omgifvet af flata stenar och innehöll endast brända

ben. På andra ställen i högen funnos tvä ler-

kärl och en liten stenkista, alla innehållande en-

dast brända ben. Midt på högens botten låg en

stenhop på en flat sten; der hittades endast ett

par små bitar brända ben, troligen tillfälligtvis

ditkomna. (St, M. 4168. - - Se N:o 127.)

261. F. år 1843 i en ätfehög vid Råbelöf i

Sk.; kärlet innehöll brända ben och en bronsnål.

(St. M.)
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262. F. jemte 6 romerska silfvermynt (Ha-
drianus—Commodus) under plöjning å en åker vid

Bjerges i Lye sin, Gotl. (St. M. 1748.)

263. F. år 1868 jemte ett korl brtmsgvärd

"bland ben i en af fyra på kant Btälda flisor

bildad graf, omkr. 2 fot i fyrkant", i Bkogen

vid Qvie i Endre s:n, Gotl. (St. M. 3814.)

2G4. F. i Mossberga-borg i Högsrums -:n. Öl.

(St. M. 1304: 1840. 4.)

265. F. år 1872, jemte brända ben och ett

i flere, tätt liggande veck hopböjdt, eneggadl

jernsvärd ( f. 2*1) samt en böjd spjutspets af

jern. änder en "fyrsidig stenläggning" å Karums

Alvar, i Högsrums s:n, Öl. Pincetten var instuc-

ken mellan svärdets veck. (St. M. 5153.)

200. F. (i en graf) vid Sojvide i Sjonhems
s:n. Gotl., jemte 2 jernknifvar E, 267, 2 fibulor

af brons (den ena afluldad f. 313). ett lerkärl,

in. ni. (St. M. 1688.)
— På samma ställe har

bar man funnit ett stort antal grtffvar, nästan

alla börande till jernålderns början. En <K-1 af

grafvarne Innehålla skelett bvilande i stenkistor,

i andra trätfa> brända ben. (Sr N:ris 300,311,

319, 378, 390 och 395).

267. F. år 1863 i etl rundi Btenröse vid

Folkeslunda i Långlöts B:n, Öl. jemte ett skelett,

ett svärd (f. 280 och 2 spjutspetsar (f. 274 och

276), m. m. af jern, samt en sköldbuckla och

handtaget till en skuld, båda af brons (f. 289
;

allt liggande i en ''kista, hvars väggar och lock

bildades af Btenflisor." "Sköldbucklan låg unge-
fär vid bröstet." (St. M. 3106.)

268. F. under odling vid Bjers i Gulldrupe

B:n, Gotl., jemte 108 romerska silfvermynl (Vi-

telliua CommoduB) och små benbitar, allt lig-

gande "under en -ten. hörande till en dubbel

stenkrets, hvilken omgaf en kämpagraf."
M. 2590

1'ii'. 1
. r. år 1873 i en grafhög utan stenkista

viil Tibble i l.rfslen;, -:u. Uppl. , jemte ett obrändl

lik. bitar af en Bpjutspcts och af ett tveeggadt

jernsvärd med liten trekantig Eästcknapp af brons

och med beslag till slidan (t. 281 nch i

spännen och i
till bälten (f. 333, 339,340)

af Eörgyld brons, två släta fingerringar (?) af

guld. m. m. (St. M. .-.089.)

27n. F. år 1869 under grushemtning i en

liaekc vid Petsarfve i Sjonhems s:n, Gotl., jemte

en remsölja (f. 334), t va smala beslag för remmar

(t. :!iil). en bredare sådant (f. 303), två knappar

( f. 364), två sma ringar m. m.. allt af brons.

Sakerna lågo på 2 Eots djup änder jordytan.

(St. M. 4247.)

271. F. år 1873 i en afiång grafhög a Greby

nära Grebbestad, i Tanums s:n, Bohusl.

Trissan låg, jemte en dylik sländtrissa, i vinkeln

mellan två lerkärl, af hvilka det ena endast

innehöll jord, men det andra var fyldt med brända

ben, bland hvilka låg en liten, af eld vanstäld

glasperla. (St. M. ">104.)
- Bredvid denna hög

ligga omkr. 160 andra grafhögar från den äldre

jernåldern. af hvilka 0(> äro aflånga (af 28 73

Eots längd och 17—24 fots bredd) och 100 runda.

De flesta högarnes inre bildas af ett I

Flere af grafvarne äro prydda med präktiga

bautastenar, den största mätande ].' fot i höjd

Öfver jordytan. (Se \ : ris 387, 388. 393 och I""

"Månadsbladet" 1873 b. I 16.)

272. F. år 1872 under en "fyrsidig sten-

ling" a Karums Alvar i Bögsrums B:n, Öl.,

etl nästan i cirkel böjdt svärd (= 1. 2 V
1)

och en doppsko af jern till ett spjut. Ken af

svärdet inneslutna kretsen var fyld med luända

ben och kol. (St. M. 5163.)

27:s. F. i Linde -:n. Gotl., jemte 2 större

spjutspetsar, etl eneggadt bvärd, en knif, en

Bköldbuckla( E. 290) och handtagel ull en sköld

(— f. 293), allt af jern. en fibula, en pincetl

och bottnen af etl romerskt kärl, :if brons, m. m.

M. 3706.)

274, K. jemte N:o 267.

275, F. jemte 2 andra spjutspetsar och en

cell
(_

. t'. 262) af jern, samt en oval brynstcn

(= f. 269), i etl stenrösc rid Mästaremåla i

Rödeby -:n. Blek. (St. M. 21

276, F. j.
nit' N 267.

a
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277. F. i Skåne. (St. M. 2109.)

278. l'. :n- 1834 i en rund. mindre grafhög

Dörr om Långlöts kyrka på Öland. Spjutspetsen

lag jemtc en annan spjutspets (= f. 274) på

högra sidan om ett skelett (utan hufvud); på

venstra sidan lag ett tveeggadi jernsvärd. Ske-

lettets riktning var N.- S. (St. M. 1304: is:;i. HO.)

279. F. år 1824 i en ättehög vid Fndra Qvin-

neby i Stenåsa >:n. Öl., jemte några dylika ben-

pilar, ett jernsvärd. ett glaskärl (f.386), en lerurna

och ett skelett, allt liggande i en stenkista, som

var anlagd i X.— S. och bildad af st nia flisor,

med 2:ne flisor till täckhällar. Glaset stod 'till

venster om likets hufvud, och lerurnan till höger.

Svärdet Tag vid dess sida. "Stycken af bräder

upptogos, af tiden nästan förtärda: man kunde

tydligt se. att bräderna varit hyflade af V4
tums

tjocklek, och att liket i högen blifvit lagdi på

dylika 1 .rader." (St. M. (581.)

280. F. jemte N:o 267.

281. F. jemte en sköldbuckla af jern (= f.

290) i ett stenröse å "Kyrkomossen" vid Långlöts

kyrkoby på Öland. Svärdet var hopböjdt och

visar Liksom bucklan tydliga spär af att hafva

varit i eld. hvarför det är sannolikt att liket

varit brändt. (St. M. 1304: isto. 15.)

282. F. år 1835 i ett fyrsidigt steni'öse

beläget på en hög backe.
''

Xi&tthög" kallad, a

Rundsberga bys egor i Gärdslösa s:n, Öl. T sten-

röset. som hade en stor upprätt stående sten i

h varje hörn. d. v. s. en i hvarje af de fyra

väderstrecken, påträffades två lag stora stenflisor,

h vilka täckte en nära 10 fot lång kista af

stenhällar, anlagd i N.— S. och full af jord. I

kistan låg ett skelett, med hufvudet i norr. med
svärdet vid venstra sidan och med en spjutspets

af jern vid fötterna a samma sida. En hall' fot

öfver skelettet, och en fot djupt i kistan, fann

man en sköldbuckla (
_- f. 290) och handtaget

af jern till en sköld, samt det af nere bitar be-

stående bronsbeslaget |
f. 291) till sköldens

kant: "de olika delarne af detta beslag funnos

spridda från hufvudet till fötterna". Den dödehade
således varit betäckt af sin sköld. På ett ben-

fritt rum af 2 fots längd mellan hufvudet och

kistans norra ända stod ett större, endast med

jord fyl.lt. (väl brändt) lerkärl utan lock eller

betäckning. 1 kistan hittades dessutom en sim-

pel jernsölja = f. 335, men utan rembeslag.
(St. M. 1304: 1835. 87.)

283. F. år 1855 bredvid ett af stora stenar

omgifvet Bkelett i en grafhög, "Eoeshög", å Ham-
menhögs Prestgårds egor i sydöstra Skåne, Bred-

vid liket Punnos dessutom en sköldbuckla af jern

(f. 202). 2 lerurnor, en krossad glasbägare, 40

runda Hata spelbrickor af ben (f. 361) och 2

langa, smala tärningar (f. 360) äfven af ben.

samt 2 tunna bronsbeslag (det ena afbildadt f.

288). Sköldbucklan låg på likets bröst, glas-

bägaren stod i den ena lerurnan. och de flesta

spelbrickorna anträffades i de tre kärlen. (St. M.

2791: 325.)

284 och 28.*i. F. jemte N:o 269.

286. Se N:o 288.

287. F. i sjön Veselången, Hall. (St. M.

4677: 25.)

288. De små rosetterna äro af förgyldt

silfver. — F. jemte N:o 288.

289. F. jemte N:o 2G7.

290. F. jemte ett skelett i en grafhög vid

Långlöts kyrkoby, Öl. (St. M. 1304: 1835. 44.)

291. F. jemte ett skelett "bland lemnin-

garna efter en gammal graf" (trol. en stenkista)

i en grusbacke å Skogsby egor i Thorslunda s:n.

Öl. I grafven funnos dessutom en sköldbuckla,

en spjutspets och bitar af en svärdsklinga, allt

af jern. ett sköldhandtag af brons (f. 293). samt

flere sådana bronsbeslag som det afbildade. (St.

M. 4108.)

292. F. jemte N:o 283.

293. F. jemte N:o 291.

294. F. år 1872 å egorna till N:o 3 Öre-

mölla i Skifvarps s:n, nära Abekås' fiskeläge, i

Skåne. "Vid plöjning i en liten kulle" fann

man här en med en sten täckt bronskittel (f.

373). som innehöll brända ben och en sönder-

rostad ringbrynja, insvepta i fint tyg. Omkring
kitteln stodo en skopa med sil af brons (f. 376),

2 glasbägare (f. 384) och 2 lerkärl (f. 39G). Dess-

utom upptogos ur grafven — troligen ur kitteln -

bitar af ett jernsvärd. en liten bronsfibula m. m.

(St. M. 4792.)

295. F. i Skåne. (St. M. 2549.)

296. F. i en åker nära Resmo kyrka på

Öland. (St. M. 1304: 1843. 5.)

_".>7. F. i en torfmosse i Småland. (Grefve

Essens samling på Vik i Uppland.)

298. Hela kedjans längd 16.5 tum. - - F. i

Skåne. (Lunds M. 3030.)

299. F. i sydvestra Skåne. (St. M. 8463.)

300. F. vid Sojvide i Sjonhems s:n. Gotl. ,

i en af ett stenröse täckt. 5 fot lång stenkista,

som dessutom innehöll en dylik ring. beslag till

3 dryckeshorn (f. 3S1), omkr. 500 små perlor

(f. 362, 363) m. m.. r.llt af brons. 2 lerkärl

(= f. 395 Ii ett skelett. (St. M. 1580. -Se
N:o 266.)

301. F. jemte X:o 270.
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302. F. jcmte ett skelett i en grafbög vid

Gräsgårds kyrka. Öl. (St. 2i. 1304: 1835. L25.)

303. F. jemte N:o 270.

304. F. i en 4 fot läng kista af kalkstens-

hällar. I Eo1 djupt i jorden, å Östersjöns Btrand

vid Fridhem i Vesterhejde s:n, Gotl. I grafven,

hvara tillvaro ej utmärktes af någon h<>.u
r eller

Btensättning, hittades dessutom en fibula (f. 332)

och en liten ring af brons, saml ett lerkärl (f.

391). (St. M. 1582.)

305. F. jemte en lerkruka vid sidan al et1

skelett i en 6 fol lång stenkista vid Roés i Grott-

lingbo s:n, Gotl. (St. M. I.~>35.)

306. F. jemte ett alldeles dylikt spänm
2 små bronsringar under stenbrytning å utmarken

till Ullevi i Gårdby s:n. Öl. Det ena spännet har

visat sig innehålla: !>3.j2 % koppar, L'.:ks tenn.

1.99 bly och 1.40 zink. samt starkt spår af jern.

(Si. M. 1355.)

307. F. jemte ett dylikt spänne vid kanten

at ett dike. 1 fot under jordytan, pä ön Helgo

i Helgasjön, öjaby s:n, Smal. Bronsen består af :

83.52 % knppar. 14.50 tenn. 1.98 bly. samt spar

al' jern och nickel. (D:r Wittlocks saml. i Vexiö).

308. F. vid gräfning i Tanums s:n, Bohusl.;

fibulan lag bland brända ben i en lerurna. (Lunds

M. 8409).

309. F. år 1872 i en stor rund grafhög å

Stora Dalby egor, Kastlösa s:n. Öl. I denna bog.

på ii vars topp stod en bautasten, ;!.."> fot hög ofvan

jord, fanns en ungef. 7 fot läng kista, hvilkens

sidor bildades af fyra resta, Hata stenar, och

som var täckt med en dylik sten: äfven bottnen

bestod af en Ilat häll. 1 kistan, som var fri

tian jord, lag ett skelett utsträckt Och vid

högra sida ni förrostad "värja", samt spännet

vid högra armen; dessutom lär en lerkruka hafva

statt i grafven. (St. M. 4731.)

310. K. i jorden i Kastlösa s:n, öl. (St. M.

1985: i85o. tu.)

311. F. vid Sojvide i Sjonhema s:n, Gotl.

(St. BI. 1537. — Sr N:o 266.)

312. I', jemte 15 perlor af Lr lasiluss \iil

grushemtning i Endrebacke, Endre s:n, Gotl. (St.

81. 3708. S« N:i' 111.)

313. F. jemte N:'. 266.

314. F. pa en åker efter plöjning vid Dörby
i Norra Möckleby s:n, Öl. (St. M. 1802

315. I'', jemte perlor af glasftuss och några

silfvcrspiraler il tum langa och '

s
tum i diam.)

under en Bten vid Fjels i Endre s:n, Gotl. (Kap-

ten s. B. Ulfsparres samling i Stockholm.)

316. F. vid Backen i Bolums b:u, V.-Götl.,

jemte etl alldeles liknande spänne, en nål

korsformigt genombrutet hufyud och en liten

nästan klotrund berlock, allt af brons. (St.M. 4840.)

:!17. F. under en sten a Mörbylånga kyrko-

livs egor. Öl. (St. M. 1304: 1845. 25.)

318. F. pa Öland (eller
i Småland). (St.

M. 2076.)

319. !'. jemte en mängd små perlor af brons

= f. 362, m. ni. i ett stenröse vid Sojvide i sjoii-

hems s:n, Gotl. (St. M. 171::. -Se N:o 20G.)

320. F. ar 1869 i ett lagt Btenröse vid

Ruinpegården i Friggeråkers s:n, V.-Götl. Fi-

bulan hittades, jemte ett obrändt, gittande lik.

en liten tunn glasskal och en bronsnål, i en af

kalkstenshällar bildad kista, som var 2 :> fot i

qvadrat. (St. M. 1840.)

:;:'!. F. i Skåne. (Lunds M.)

322. F. jemte Inanda ben och kol i en

sandgrop vid Martorp i Husaby s:n, V.-Götl.

(Skara M.)

323. I', jemte obrända menniskoben och en

sköldbuckla af jern i en grafhög i Långlöts s:n,

Öl. (St. M. 1304: 1836. it.)

:S24. F. jemte en gläsperla och några bitar

af Len i ett stenröse vid Rydbo i Glömminge

s:n, Öl. (St. M. 3103.)

325, F. pa Öland (eller i Smaland). (St.

M. 2076.)

326. K. pa Öland. (St. SI.)

:>27. F. vid potatcsupptaguing vid Björbyn

i Svanskogs s:n, Verml. (St. M. 3825: iv).

328. K. pa Gotland. (Si. BI. 2976.)

:\2'.K F. under plöjning i en åker vid Bjer-

ges i Lau s:u, Gotl., jemte en annan fibula (=
f.

;'.:!!))
och en nyckel af brons, etl lerkärl, m. m.

(St. M. 1990.)

330. J'\ vid uppbiytning af en enbuske nära

Visby, Gotl., jemte 2 andra fibulor (= f. 328 och

330), en ring, en nä) m. m., allt af brons.

BI. 1368.)

331. I', i in grafhög vid Fröslunda i Stcn-

åsa s:n. Öl. | St. BI. 1304 : t 8 t::, i J.)

332. F. jemte N:o 304.

:;:;:;. K. jemte N:o 269.

334. T. jemte N;o i'7(».

335. K. vid Rommunds i Gammelgarns B:n,

Gotl. (St. M. iT,:;t 1
1.

336 och 337. F. vid Nybjers i rlörene s:n,

Gotl. i Si. M. 722.)

3. F. i Skåne. (St. Bi. 3401

339 och 840. F.
j<
mte N:o 269.

341. Vig( is.:, ort. F. i en stenbacke vid

Skottgård i Timrå s:n, Medelpad. (St. M 1100.)

342. Vigt i Le ort. F. år 184 1 å 5 fots

djup under i en åker vid Valla i Klintc
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s:n, Gotl., jemte m dylik ring (sönderbruten) af

silfverblandadt guld. en tjock fyrkantig guld-

stång (v. 28 ort) och ett romerskl guldmynt,

pregladt för Titus år 71 eft. Kr. Bela fyndet

vägde 86.55 ort. (St. M. 1152.)

343. Vigt 30.9 ort. F. under en större

sten i ett åkerdike vid Vackerby i Fröstuna s:n,

Söderml. (St. M. 1007.)

344. Vigt 17.;;;. ort. — F. år 1770 i ett

åkerdike vid ett soldattorp inom Nousis s:n nära

ibo, i Finland. (St. M. 22.)

345. Vigt 46.4 ort. F. år 1815 vid Ösby

i Gräsgårds s:n, Öl. "Ringen fastnade på en vid

potatesupptagning begagnad murslef", (St.M.406).

316. Vigt 51.1 ort.- F. år L853 i jorden

under en stenmur vid Bredinge i Kastlösa s:n,

Öl. (St. M. 1946.)

347. Vigl 44.6 ort. — F. år 1869 i en åker

vid Eskilstorp i Vidtskölle s:n, Sk. Ringen, som

fastnade på en harftinne, lär då hafva varit ut-

rätad. (St. M. 4216.)

348. F. år L863, jemte 2 guldberlocker (= f.

368) och 3 perlor af glasfluss, '"vid bortbrytandet

af en rörkulle i en gammal åker" å Hörninge

egor i Köpings s:n. Öl. Prydnaderna lågo vid

halsen af ett skelett i en graf (trol.= stenkista),

som var omkring 6 fot lång och 2.5 ä 3 fot

djup; vid hufvudet, i gråfvens norra ända, stod

en ganska väl arbetad lerurna, "innehållande kol

och aska". "Kring grafven befanns en oval sten-

sättning efter gråfvens form, 24 alnar lång, men
icke synlig öfver jorden. På h*>gra sidan om

grafven och alldeles intill densamma fanns en

rund håla, 3
/4 ain l^J uP °ch 2 alnar i diameter,

innehållande' kol, aska och brända stenar". (St.

Bl 3060).

349. Vigt 44.7 ort; guldets halt 99.5 %(!).— F. år 1868 i jorden vid Näsby i Ås s:n, Öl.

(St. M. 394.1)

350. F. år 1860. jemte 1 fibula (= f . 313)
och 2 nålar af brons, i eti stenröse af 12 fots

diam. och 2 fots höjd vid Husby kyrkoby i Er-

linghundra h:d, Uppl. Sakerna lågo "bland aska

och benbitar under en Hat sten bredvid en större

kullersten i rosets midt". (St. M. 2738.)

351. F. jemte en jernceU (= f. 262) och en

spjutspets af jern i ett stenröse vid Ullevi i Gård-

by s:n, Öl. (St. M. 5140.)

352. F. i en åker på Stora Brattön i Sol-

berga s:n, Boh. (St. M. 3255.)

353. F. under odling i en stenbacke vid

Linhätte i Valls s:n, Gotl. (St. M. 4332.)
354. F. i en grusgraf invid Ystad i Sk.

(St. M. 2939.)

355. F. i en åker vid Solhem i Qville s«i,

Boh. (St. M. 2348.)

366. F. år 1786 ''på en åker. der en hög

ett par ar tidigare blifvit afröjd", vid Hälljom i

Njurunda s:n, Medelpad. (St. M. 47.)

357. F. år 1781 jemte en guldstång, som

vägde 51 '/s dukat (41.8 ort), i en af ett stort sten-

röse täckt "hällkista" djupt in i en skog vid Ekeryd
i Byarums s:n, nordvestra Småland. (St. M. 46.)

358 och 359. F. år 1871. jemte en mängd
andra romerska silfvermynt, under plöjning å en

åker vid Hagestadborg i Löderups s:n, sydöst-

ligaste Skåne. I St. M. (N:o 4521) förvaras 550

af dessa mynt, vägande 3 'tt 79 ort; de äldsta

äro preglade för Nero, de yngsta för Septimins

Severus (f 211).

360 och 361. F. jemte N:o 283.

362 och 363. F. jemte N:o 300.

364. F. jemte N:o 270.

365. F. år 1713,
-- jemte 2 dylika perlor

och en armring af guld (= f. 342), samt några
andra prydnader — "vid uppkastandet af en jord-

dam" å Hede egor i Möklinta s:n, Vestml. (St.

M. 27.)

366. F. i en åker vid Hallestorp i Vår-

kumla s:n, V.-Götl. (St. M. 2854.)

367. F. under plöjning vid Ulfsta i Säby

s:n, Vestml. (St. M. 1447.)

368. F. "under sädens sammanräfsning i en

kornåker" vid Lerkaka i Runstens s:n, Öl. (St.

M. 3139.)

369. Höjd 9.2 tum. — F. under höstarbete

i jorden år 1837 vid Ösby i Gräsgårds s:n, Öl.

(St. M. 775.)

370. Vigt 10 t± 47 ort. — F. år 1845 under

plöjning i en åker vid Lilla Frö i Resmo s:n.

Öl. (St. M. 1210.)

371. Bacchus-hufvudets ögon äro inlagda med

silfver. — F. år 1842 under upptagande af träd-

rötter i en åker vid Lenstad i-Thorslunda s:n,

Öl. (St. M. 995.)

372. Höjd 14.5 tum. — F. år 1818 i en graf-

hög vid Fycklinge i Björksta s:n, Vestml. Kär-

let innehöll brända ben och några bitar smält

glas, möjligen af spelbrickor. (St. M. 425. -

Hallenberg, "Berättelse om ett forntids romerskt

metallkärl, funnet i Vestmanland", Sthlm, 1819;

Ny Illustr. Tidning 1874. s. 6.)

373. F. jemte N:o 294.

374. F. under plöjning i en åker vid Ler-

kaka i Runstens s:n, Öl. (St. M. 1304: 1836. 8.)

375. F. "långt före 1708 jemte några brända

ben i en hög"' vid Hesselby i Spånga s:n. Uppl.

(St. M. 345.)
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376. F.
]i

iiiir N:o 294.

377.- F. jemte bronsbeslag till 2 dryckes-

horn, en guldfingerring m. m. ''under uppbryt-

Ding af en omkr. 12 fot lång och 3 fol bred,

med stenflisor satt graf" vid Siguls i Lye s:n,

Gotl. (St. M. 3066.)

378 och :'>7'.i. Fig. 378 är utan tvifvel (den

omvända) foten till fatet fig. 379.— F. ar 1871

i en åker rid Lilla Sojvide i Sjonhems s:n, Gotl.,

jemte en bronsfibula (= E. 310), en spjutspets af

jera, bitar af lerkärl m. ni. Vid borttagandel af

några stenar anträffades en lal gråsten, under

hvilken fatet stod; i och omkring delta lågo de

öfriga sakerna. I jorden ofvanpå stenen hittades

en liten guldberlock = f. 366. (St. M. 1539.

Sr Na, 266.)

380. F. år 1810 i en grafhög rid Harfs by

i Attniars s:n. Medelpad. I'a högens botten, "å

hvilken man skall hafva sett spar af der försig-

gången bränning", låg en fla( sten, och på denna

Bten stod bronsfatet, som var omgifvel af I alns-

höga stenar: det hela var täck! af en större Hat

sten. Fatet \ar fyldt med aska och blända ben,

"hvari öfverst funnos lemningar af spännen i

svärdsgehäng eller betsel och af elden hoplupna

glasbitar", öfver hvilket allt ett lerkärl (f. 392)

var stjclpt, (St. M. 1267.)

381. F. jemte N:o 300.

382 och 383. F. jemte en liten guldperla

(= f. 365) vid Tenglings i Ethelhems s:n, Gotl.

(St. M. 3528.)

384. Två glasbägare lika denna tig. funnos

jemte N:o 294.

385. F. a Litslena prestgårds egor i Uppl.

Glasbägaren Btod upp- och nedvänd i ett -torre

lerkärl, Bom jemte 'Manda ben, kol. aska och

äperlor anträffades på 1.5 fots djup i en rund

Btensättning. (St. tö. 463: i.)

386. F. jemte N:o 279. (St. M. 463: 1 1..)

387. F. i en aflång grafhög rid Greby i

Tanums s:n, Boh. I högen hittades äfven, utom

biiar af 2 finare lerkärl, en stor grof lerurna

(= f. loo. men kanten är slät), fyld med brända

ben, bland hvilka låg en bit af en benkam med

i, p, nitar. (St. M. 5164. Se N o 271.)

F. i en afl;e \ id Greby i Ta-

nums B:n, Boh. 1 en stor lerurna (= f. b»<>. men

med siat kant i. som var täekt med en tlat sten

och fyld med brända ben. stodo del afbildade

kärlet och ett Btörre lerkärl ( f. 392; mi<lt i

bottnen ar en bil af en glasbägare insatt), båda

med mynningen vänd nedåt. Bland beneu lågo

några smälta glasperlor och bitar af en benkam,

la andra ställen i högen funno-, dessutom en

hel, med brända ben fyld lerurna och bitar af

2 andra lerkärl. (St. M. 5164. — Se N:0 271.)

389. F. vid Svartvik på Tjörn. Boh. (St.

tö. 127D: 170.)

390. F. jemte åtskilliga halfrunda perlor af

bronsbleck ( f. 362) och en bernstensperla vid

odling i ett stenröse å Odvalls egor i Björke s:n,

Gotl. (St. M. 1364.) Troligeu hörde denna graf

till det stora vid Sojvide i Sjonhems s:n beläg

graffältet (se N:o 266), af hvilket en del tillhör

Odvalls hemman.

391. F. jemte N:o 304.

392. F. jemte N:o 380,

393. F. i en aflång grafhög vid Greby i

Tanums s:n, Boh. En stor af en sten täckt ler-

urna (= f. 100, men ned slät kant) innehöll

brända ben. det afbildade kärlet och bitarafen

benkam. J högen fann man dessutom bitar af

ett tredje lerkärl, en glasperla och en större

sländtrissa af bränd lera. (St. M. 6164.-

N:o 271.)

394. !•'. i en stor grafhög, "Drottninghögen",

nära Nafverstads kyrka. Boh. Högens inre bil-

dades af ett Btenröse, som täckte "en rymlig,

från fyllning af mull alldeles fri askvård" (=
stenkista), hvilken af en tunn häll var delad uti

två rum. I det ena rummet stod en lerurna

(f. 3!)ii) stjelpt öfver en hög brända ben. Der-

bredrid stod en annan lerurna (= f. 400, men

med slät kant), "hvilken till ett slags betäckning

öfver sitt innehål] hade en söndrig urna'' (f.

394). I det andra rummet stodo "J leruxnor,

"hvilkas innehall var af föga märkvärdighet, da

man undantager en menniskotand och ett par

väl gjorda -pikar af koppar". I högen hittades

dessutom bitar af en benkam samt en genom
bålets hetta af sand och aska bildad glasartad

massa, i hvilken små benskärfvor voro inneslutna

jemte några små Bilfverkorn, troligen af ett smält

smycke. (St. .M. 1270: 165. - "Runa" 1*1:;. 3:dje

hållet s. 57.) /

395. F. år 1870, jemte etl lerkärl af

samma form, en fibula och 20 halfrunda perlor

(= f. 362) m. in. af brons, i en åker vid Soj-

vide i Sjonhems B:n, Gotl. Sakerna anträffades i

en c. foi läng. af kalkstensflisor bildad graf, i

hvilken ett skelett låg; i hvardera ändan af graf-

ven Btod ett lerkärl. (St, M. 1300.

266.)

396. i'', jemte N:o 294.

397. F. vid 1 1 1 1 i \ ndel af ett -kelett. i en

graf vid Dunegårda i Dalhems s:n, Gotl.

M. 17:;:».)
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398. 1'. i en grafhög vid Hög i Hjertume

s:n, Boh. (St. .M. 1270: 621.)

399. I', jemte N:o 394. (St. M. L270: 464.)

100. F. i en rund grafhög vid Greby i

Tanums s:n, Boh. Kärle< var fyldl med brända

ben, bland hvilka lågo 2 smälta glasperlor. I

högen hittades dessutom ett mycket litet lerkärl

(1.2 tum högt) och bitar af ett .större lerkärl,

(St. M. 5164. Se N:o 271.)

MIDTEN AF JERNALDERN.

4ui. F. år 1845 vid Hade i Bedesunda s:n,

Gestrikland, jemte 5 bronsfibulor (2 = f. 443, 1

= f. 440). bronsbeslag till 2 dryckeshorn (f. 171

och 175), 2 spjutspetsar (f. 406) m. m. af jern.

"Sakerna hittades på
'

,
fots djup i jorden, invid

ett stenröse". (St. M. 1209.)

102-405. F. år 1855 i en grafhög vid Ull-

tuna invid Fyrisån, nära Uppsala, i Uppl. I högen

påträffade man de förmultnade, men tydliga.

lemningarna af ett fartyg, i livilket en man
blifvit begrafven obränd med sina vapen och sina

hasiar. De jernnitar (f. 403 och 105), som sam-

manhållit fartyget.-, sidor, fiinnos ännu på sina

platser. Fartygel synes hafva varit så stort som

en mindre skuta. Vid den dödes sida låg hans

präktiga svärd med klinga af jern och fäste af

Eörgyld brons ( t'. 415): äfven af träslidan och

dess förgylda bronsbeslag funnos lemningar. Dess-

utom upptog man ur grafven en hjelm af jern

med hjelmkam af brons belagd med zink(.'), en

sköldbuckla af jern med präktig bronsbeläggning

(=f. 420: se t. 421). och handtaget till skölden

(f. 122), 19 pilspetsar (f. 404). munlag till 2

betsel (f. 428), en sax (f. 402) m. m. af jern,

36 spelbrickor (f. 451; en af dem utmärkt fram-

för de öfriga genom ett bronsbeslag) och 3 tär-

oingar (f. 450) af hen. samt delar af 2 hästske-

lett. I loren af fartygel lågo ett halster af

jern. en gryta af hopnitade jernplåtar (f. 477),

-amt ben af gas och svin. (St. M. 2l!>4.)
— Vid

Ulltuna har funnits ett ovanligt stort antal graf-

ir; ännu vid slutet af 1600-talet kunde Olof

Rudbeck här räkna öfver 700 högar. De synas
alla hafva tillhört jernåldern. (Se f. 120. Hilde-

brand, B. E. och H., "Teckningar ur Svenska

Statens Historiska Museum");
106. F. jemte N:0 401.

407. Vig! 7 :: ort. 1-'. år 1863, jemte några
-ma ringar och andra smärre prydnader af guld.

i en åker vid Hög-Edsten i Qville s:n, Boh. (St.

M. 3163.)

408 och 109. Väga tillhopa 10.37 ort. — F.

år 1774, å en fots djup i jorden, vid ett"frälse-

hemman under Thureholm, nära Trosa, i Söderml.

På samma ställe hittades en mängd andra ringar

m. m. af guld. hvaraf nu endast en massiv hals-

ring (f. 471) samt beslagen f. 408, 409, 418 och

41'J äro i behåll. Skatten, som vägde 29 *&(!). är

den största man känner från hela -Skandinavien.

(St. M. 29.)

410. F. i sanden vid Finja-sjöns stranda

Sjörröds egor i Finja s:n, Skåne, jemte andra

doppskor till svärdsslidor (f. 414), delar af svärds-

lasten, beslag till remmar (f. 427), spännen (f.

433) m. ni., de flesta söndriga; allt af silfver,

vägande tillsammans nära 2 "H. Silfret är till

en del förgyldt och prydt med niello. (St. M.

2437.)

411. F. i en grafhög på Endrebacke i Endre

s:n, Gotl. Vid sidan af ett skelett fann man
detta svärd, en spjutspets, pilspetsar och en knif

af jern. en glasbägare, ett bågspänne af förgyld

brons (= f. 445), ben af en hund m. m. (St.

M. 484: 35.)
- "Endrebacke", en backsluttning

mellan Endre kyrka och Endregårda, är eller

har varit ett af de märkligaste graffält på ön.

Grafvarne, de flesta frän midten af jernålden,

hafva antingen varit större stenkistor omslutande

obrända lik, eller mindre stenkistor innehållande

brända ben: i bada fallen vanligen täckta af

högar. (Se X:ris 312, 426. 431 och 491.)

412. F. vid odling a Snösbecks utmark i

Karleby s:n, V.-Götl. På samma ställe har man
äfven funnit ett böjdt jernsvärd, delar af svärds-

fästen al förgyld brons och en guldring (v. 10.55

ort), som möjligen haft samma form som f. 470.

Sakerna hade troligen legat i grafvar. (St. M.

2561.)
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41.1. Vigl 12.87 ort. -
1-'. år 1869 under

räfsning på ef) nyslagen rågåker vid Leijeby i

Laholms s:n. Hall. (St. M. 4207.»

1 1 I. F. jemte N:o 4 Ii».

11 .v F. jemte N:o 402.

H6. Vig! 1.7 ort. — F. viil Mällby i Kal-

lands h:d, V.-Götl. (St. M. 437.)

1 1 7. Vigl 6 "it. - F. i en potati -,il er vid

Backa i Furs s:n, Boh. (St. M. 783.)

H8 ocb 419. N:o U8 (äger 6.49 ori och

\':n H9 17.68 ort. I', jemte NT:o los. (St. M.

28 och 29.)

420. F. i en grafhög vid Ulltuna i Uppl.

jemte etl svärd ocb några nitnaglar (
f. 403)

af jem. Denna hög låg helt nära den under

\.u {02 beskrifna. (St. .M. 2194.)

421 och 422. F. jemte \ :
,, K)2.

II'::. F. af 1853 "i en låg men vidsträckl

hög" vid Lackalänga nära Lund i Sk., jemte andra

beslag af förgyld brons till fästel och slidan af

ett svärd och till remmar (f. 129). etl tveeggadl

svärd, 2 manlag till betsel. 2 "stigbyglar" (f.

i::i>). öfver 100 nitnaglar (= f. In:;) tn. m. af

jern, en lerorna, brända ben och kul. sunt en

hundkäk (som icke varit på bålet). "Vid som-

liga nitnaglar sutto ännu fastrostade delar al'

trä". Man har trott att hat-, liksom vid "Jlltuna

(se N:o 402), den döde varit högsatl i -it t skepp.

(St. M. 21 lo. - N. G. Brazelius i "Annaler for

nordisk Oldkyndighed", l^.^s. s. 177.)

124. F. under odling i jorden vid Lilla Fohle

i Fohle s:n, Gotl., jemte ett kori eneggadl svärd.

4 pilspetsar, en tillplattad sköldbuckla (samma
form som f. 420, men man bronsbeläggning) och

munlagel till etl betsel af jern, etl rundt spänne

(.— f. 437), 30 glasperlor m. m. (St. .M. 2828.)

12.".. P. i en grafhög vid Hulterstads kyrko-

by, Öl. (St. M. L304: L836. 39.)

426. F. i en graf a Endrebacke, Endre s:n,

Gotl. (St. M. 484. Se N:o 411.)

127. F. jemte N":o 410.

428. 1'. \':<> 102.

129 och 130. !•'. jemte x :
,, 123.

l:;i och Fil'. F. .a:- 1826) i en graf a Endre-

backe, Endre s:n, Gotl. Vid sidan af ett skelett

fann man de afbildade prydnaderna, ett jern-

i med knapp al' silfver och brons, förgyld

I
i 2 spjutspetsar af jern, et t bågspänne

(— I' 145). en glasbägare, benen al' en hund,

m. in.
|
St. M. Is I. - Se N;,, Hl.)

433. F. jemte \ :
,, | 10.

134. Troligen runnen på Öland. (
v

t. M.

2076: 15.)

01.

rums s:n,

137.

138.

139.

440.

435. k', under grushemtning i Sandby s:n,

(St. Ii. 1985: 1848. ti.)

136. F. i jorden tjära Törnbotten i Alguts-

01. (St. M. 1304: 1841. 61.)

F. i Hälla s:n, Gotl. St. M. 3653.)

F. på Gotland. (St. M.)

F. i Skåne. (St. .M. 3414.)

I', i en grafhög vid Bjällsta i Indals

B:n, Medelpad. (St. .M. 4046.)

141. !'. i Grönby s:n, Sk., jemte ett annat

präktig! bågspänne af förgyldl silfver.. (Lunds
M. 3654. - Montelius, "Fråfi jernåldern", pl.

~>

f, i och :t.)

442. F. vid Hällan i Jättendals s:n, Hel-

singland. Spännet, Bom låg 8 mm djupt ned i

jorden, kittades under gräfning på etl ställe der

åbyggnader fordom varit uppförda. (St. M. 1774.)

143. F. vid Gillberga i Svennevads s:n,

Nerike. (St. M. 3446.)

lik k', pa 2 t'nt- djup under potatesupp-

tagning i en åker vid Ösby i Gräsgårds -:n. Öl.

S1 M. 1297.)

145. I-', jemte brända lien och bitar af ett

hets,.] vid Rikvide i Nährs s:n, Gotl., nära det

ställe der det under \':.> 186 Fe-krifna fyndet

anträffades, (st. M. 2:!'.i4.)

44C. F. i en förstörd grafhög vid Hagby i

Gärdslösa s:n. Öl. (St. M. 1304: 1838. 142.)

117 och 148. F. ar 1864 på en nyplöjd åker

vid Björnhofda i Thorslunda B:n, Öl. Fa -amma

åker, och nästan på samma ställe, liar man dess-

utom vid olika tillfällen funnit :'.:; andra ro-

merska och byzantinska guldmynt frän 5:te årh.

Montelius, "Från jern-Si M. i 149 och 3247.

åldern", fynd N:o 166; jfr "Månadsbladet" 1872,

S. 75. |

449. F. under plöjning i en åker vid Mall-

gårds i Hörsne sm, Gotl. (St. M. 1218

150 och Fil. F. jemte N":o 102.

152. F. ar 1860 jemte en spiralring ar

guld (= f. 156) -amt 11 romerska och byzan-

tinska guldmynt Iran ."-.te årh. (HonoriuB—Ana-

stasi pa en åker vid öfvede i Eskelhems B:n,

Gotl. Sakerna lågo :"> tum djupl i jorden, "invid

en sten som hörde till en stensättniug". (St. M.

2717. Montelius, "Från jernåldern*', fynd N:o

2i in. i

153 och 154. F. ar 1865, jemte en annan

guldperla i f. 153) och 2 guldbraktcater (slagna

med samma stamp), under plöjning och hackning

i jorden vid Erska Håkansgården i Fiska s:n,

V.-Götl. (-•:. M. 3435. Montelius, "Från jern-

åldern", fvnd N-... 310.)
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155. I", i Skåne. (Muscel for Nordiske

Oldsager i Kjöbenhavn.)

156. !•'. jemte etl byzantinske kejs. Zenos

guldmyni ''ivnder gräfning invid en upprättstå-

ende sten" å Stenåsa kyrkobys egor, Öl. (St.

M. 3449.)

157. Vigt 1 m 29.6 ort. - F. år 1700 på

bottnen af sjön Vammeln (= Valdemaren?), Skyl-

linge xn. Söderml. Ringen låg ibland stengrus,

3 i',. i från ett bran! berg belägel på en holme,

kallad Skorpan; vattnet hade nyligen sjunkit

Iran 2 x

/2 till ',', fots djup. (St. M. I I.)

158. F. år 1817 jemte 3 andra guldbrak-

teater och ett byzantinske kejsaren Theodosii

II:s guldmynt af år 44:? — änder uppodling af

en stenig backe invid stranden å Tjurkö i Auge-

nuns s:n, Blek. På samma ställe hittades år 1838

ett annat guldmyni af nämnde kejsare. (Lunds

M. Montelius, "Kran jernaldern". fynd N:o 353.)

159. F. nära Trollhättan i V.-Götl., troligen

jemte en annan guldbrakteat. (St. M. Ll 64.

"Från järnåldern", fynd N:o 308.)

460. F. för många år sedan i Skåne.
'

På

samma ställe, hvilket nu ej är närmare kändt,

skall man hafva funnit :! andra guldbrakteater.

(Kjöbenhavn Museel Eor Nordiske oldsager i. -

"Från jernaldern", fynd N:o :!27.)

161. F. i Skåne. (Lunds M.)

462. F. "i södra gärdet" vid Hammenhög i

slstadB h:d, Sk. (St, M. 2791: 352.)

It;:!. Troligen funnen i Sverige, men fynd-

orten okänd. (Uppsala M.)

464. F. vid Väsby i Sk. (Öfverjägmästaren

Sjökronas .-and. i Helsingborg.)

465. F." på en åker vid Fride i Lojstads s:n,

Gotl. (St. M. loss.)

166. F. pä en äker vid Rolfsered i Herre-

Btads s:n, Boh., jemte 1 andra brakteater (2 = f.

166), ". spiralringar (= f. 456) och några af-

huggna bitar af ringar, allt af guld. (St. M.

161. — "Kran jernaldern", fynd N:o 306.)

467. Vigl 1 il 66.3 ort. — F. år 1800 i

kanten af en väg invid Färjestaden i Thorslunda

-ii. Öl. (St. M. 2766.)

168. Halssmycket, -om består af 7 rör, väger
1 3 93.n ort. - 1". ar IStil "under sten och jord

djupt ned i «'it stenröse'" nära MÖne kyrka i

V.-Götl. (St. M. 3248.)

169. F. i Skåne. (St. M. 374 V.)

170. Vigl 35.27 ort. -- F. år 1805 på en

åker under skörden vid Hultsjö Bengtsgårderi

nära Vcnersborg, V.-Götl. (St. M. 382.)

171. Vigt 2 tt 31.8 ort. V. jemte N:o 408.

(St. M. 21.)

17'-'. Vigt 34.13 ort. - F. ar 1816 i en graf-

hög vid Lilla Jored i Qville s:n, Boh., jemte 2

fingerTingar af guld. lemningar af ett träkärl

med förgylda bronsbeslag, Litar af ett tunt brons-

kärl, "fyldt med aska och kol". I! lerkärl, "fylda

mod aska", m. m. Allt detta hittades i en trä-

kista, som var omgifven med en af kullersten

omsorg-fullt bygd grafkammare. Denna var vid

bottnen lo fot lång och 5 fot bred, upptill 12

fot läng och <; fot bred; väggarne hvilade på

tjocka ekstockar, lagde på fast lera. Kammarens

höjd var invändigt omkr. fi fot. och dess tak

bildades al' I stora och några mindre stenhällar.

Träkistans botten, sidor och lock bestodo af .">

tum tjocka ekplankor; dess längd vid bottnen

var 10 fot och bredd 5 fot, men höjden kunde

icke bestämmas. Grafven var genom ekstockar

längsefter delad i :? rum. fylda med kol och

aska: i livarje rum stod ett lerkärl. Emedan

träkistan varit skyddad för luftens åverkan genom

näfver, tjockt bestruken med beck. voro sido-

oeh bottenplankorna ännu nästan friska, men

alldeles svarta. Grafvens riktning var S.V.— N.O.

"Endast 2 å I! små bénskärfvor kunde upptäckas".

(St. M. 413. — Hallenberg, ''Berättelse om tvänne

fynd". Sthlm 1821.)

47:1. Vigt 90.3 ort. — F. ar 1854, jemte ::

dylika men smalare guldhalsringar, under plöj-

ning vid Dingle i Tose (Svarteborgs) s:n, Boh.

Ringarne. som tillsammans väga 1 *tt 64.1 ort.

fastnade på plogbillen. (St. M. 2055.)

174 och 475. F. jemte N:o 401.

476. 1-'. år 1872 vid Djupbrunns i Hogräns

s:n, Gotl. I dosan, som stod under några stenar

nära jordytan, lågo 2 guldbrakteater med runin-

skrift. 1 ovanligt liten fingcrring af gnid och 1

spiralring (
-: f. 456) af silfver. (St. .M. 4877.)

177. !•'. jemte N:o 402.
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478. Funnen — jemto en tång (= f. 480), 1

ay] (f. 482). 1 sax (= f. 402). 2 knifvar, 12 pilspet-

sar, 1 munlag till betsel m. m. af jern under

odling på en holme i Kyrksjön i Forssa B:n,

Helsingland. Sakerna lågo (troligen i en graf-

kulle) "på 1 Eots djup uti ett mins! qvarters-

tjockt lager ai kol och aska''. (St, M. 2112.)

179. F. vid Romelsjö i Oggostorps s:n. Smal.,

jemte en dylik hammare, 1 slagga, 1 tång (= f.

480), 1 fil och 2 spjutspetsar af jern. Sakerna

hittades ''i ändan af ett afiångl stenrör utan

spar af aska. kol eller ben". (St. M. 2297.)

180. F. i en grafhög vid Skäggesta i Barfva

s:n, Söderml., jemte en hammare af jern (= f.

479), etl beslag af brons till ändan af en knif-

slida, 29 små glasperlor samt en liten lerorna

och brända ben. (St. M. 3970.)

481. F. under gräfning i Forneby ås, Mö-

klinta B:n, Vestml., jemte ett svärd ( f. 506), 1

spjutspets (f. 499), 10 pilspetsar (3 = f. 501 och

7 = 502), 1 sköldbuckla, I knif, 1 munlag till

betsel (f. 623) m. m., allt af jern. (St. M. 1111.)

482. F. jemte N:o 478.

483. F. i en graf å Hemse Annexhemmans

egor. Gotl. (st. M. 4683.)
— På detta ställe bar

inan under de senare åren funnit etl stort antal

Evar, alla Eran jernålderns sista århundraden.

Grafvarne, icke synliga ofvan jord, innehålla

obrända lik, som icke hvila i stenkistor. Van-

ligen finnes dock en oval Btensättning något

re än liket. Matens Historiska Museum
Eran detta märkliga graffält följande Eornsaker:

('. tat (= f. 650), 56 djurhufvudformade spänn-
bucklor i 18 af dem = f. 535, 21 =f. 637), -t runda

spännbucklor, 18 ringspännen (9 E. 588, 1 =
i. 592) 12 remsöljor, 2 söljor= f. 528 (en med
:; hängande bronskedjor), :'.l armringar, 1 brak-

teat ( f. 587), 5 silfverbelagda bängprydnader

(= f. 612), 26 nålar
( 19 E. 646), 9 nycklar

1. 197), 8 doppskor till knifslidor, fiere rem-

beslag, bitar af kedjor m. m., allt af brons; i

kufiskt och 2 tyska mynt tian L0:de och ll:te

ai Ii., l rundt spänne (= f. 682, 683), 1 rund

tunn bängprydnad och 2 perlor (= f. 659

silfver; 10 yxor (6 = f. 483, 5= f. 184), 2 spjut-

spetsar (men Lnga svärdl),
* knifvar, 1 eldstål

(f. 190) och II spikar af jern: 13 kammar, der-

ibland 3 med tänder at t va sidor, :t små spel-

brickor, fiere knifskafl m. m. af ben: I Bländ-

trissa af sten, etl storl antal perlor af _

glasmosnik. bernsten m. m. (f. •"»71 och 675), 9

petrifikat, 9 lerkärl och några bitar af en run-

sten med bilder i upphöjdt arbete. (St. M 4030,

447»), 4645, 1646, 1683, 4689, 17::::. 1814—16,

1884, 4925-27. 5036, 5080, 5081 och 5239.)

184. F. år 1855 rid plöjning af en åre1

förut upptagen åker å Karleby egor nära B

tuna kyrka i Uppl. (Vesterås län). På samma
ställe hittades en mindre yxa. spetsen af etl

;gadt svärd. 2 spjutspetsar iden ena afbildad

E. 504), ett munlag till ett b a kedja med

a Hinkar m. m. af jern. ett ringspänne af

brons (= f . 592) och en lerkruka. (St. M. 2152.)

Is.",. ]'. i en grafhög rid Rimforsa i I

stads s:n. Ö.-Götl. (St. M. 607: 14.)

186 och 487. F. i en grafhög rid Rikvide

i Nahrs s:n, Gotl., jemte (1 brakteater (= f. 587)
och 1 präktigt bågspänne (^= f. 445) af EörgyW
brons. ] rund spännbuckla, 2 djurhufvudformade

spännbucklor. 2 smärre dylika spännen (= f.

438), 2 Böljor (f. 528 och 584), I spiralrefflade

armringar (f. 620), 1 bredare armring, 6 små

ringar, 1 kedjesmycke (något likt E. 623, men

mindre), 1 halssmycke af tunna bronsrör (samma
form som E. 613, men smärre), 1 rund. genom-
bruten skifva (f. 580), 2 nålar (f. 546), I pin-

cetl och 1 örslei (f. 527), 2 nycklar | E. 198
,

m. m. af brons, 17 små silfverperlor, 112 perlor

af glasflu8S, 1 benkam (= f. 626), ."> petrifikat,

m. m. Alla dessa saker "lågo rid hufvudet,

bro-tet och armarne af etl utsträckt skelett".

(St. M. 2394. - Se N:o I lä.)

188 och 189. F, i den s. k. "-vårta jorden"

på Björkö i Mälaren. (St. M. 6208.) På detta

ställe, der utan tvifvel den berömda handels-

staden Birka fordom legat, har man bland lem-

ningar efter bostäder funnit en mängd redskap.

verktyg, kärl, prydnader o. dyl.. alla tillhörande

hednatidens Bistå del. (Si Nrris 192, 195, 196,

526, 548, 649, 576, 630 och 643; jfr äfven N-.ris

625, 690, c,:,; och 658. -

stolpe. "Björköfyndet",
Stlilm 1874.)

190. F. i en af grafvarne rid Hemse Annex-

hemman, Gotl. (St. M. 5239. Se \ 183.)

191. F. år l>7l i en graf å Endrebacke rid

Bndregårda i Kndre B:n, Gotl., jemte obrända

ben. troligen af en ung person, saml etl litet

irmigl spänne al förgyld brons i t. 145)

K)
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2 manligt små armringarj 7 brakteater (= f. 587),

IL' mycket små prydnader af samma form som

fig. 613, 2 Bmå nålar och 1 perlor, allt a i' brons,

en benkam och'70 Bmå perlor af glasfluss. (St.

M. 1648. — Se N:o 411.)

192. I', i "svarta jorden" på Björkö, (st.

M. 5208. — Se X:o 488.)

493. F. av 1809 under dikesgräfning i en

åker vid Smiss i Eke s:n, Gotl., jenite en annan

liten gjutform, underskållorna af 2 ovala spänn-

bucklor (icke färdiga), :i i samma form gjutna,

ännu sammanhängande små runda spännen (=
f. 578), ej fulländade. 1 rund spännbuckla, 1

stort bågspänne (= f. 531, mycket skadadt), be-

t fig. 649, en del af ett betsel (f. 524), 1

kedja m. m. af brons, en nyckel af jern med

gjutet, ännu icke färdigputsadt bronshandtag.

dylika handtag till ett par andra nycklar, samt

I tång. kroken till en vag (f. 047). 2 vigter (= f.

648), 1 hänglås(.') m. m. af jern Sakerna "lågo

tillsammans i lösa mullen. en aln under jord-

ytan". (St. M. 407S.)

-194. F. under plöjning i en nyupptagen
åker vid Myrvälder i Tingstäde s:n, Gotl., jemte

lt'> dylika bronstackor och 5 bitar af sådana.

Tackorna, som tillsammans väga 17 S 25 ort,

innehålla 71 % koppar, 25 % zink, 1 % tenn, 2 å

:! % slagg jemte spår af jern och arsenik. (St.

M. 1:175.)

L95 och 496. F. i "svarta jorden" på Björkö.

(Si. M. :,2()8. — Se N:o 488.)

497. F. år 1871 i en af grafvarne å Hemse

Annexhemmans egor, Gotl. (St. M. 4645. - Se

X:., 483.)

498. F.
.jemtc

N:o 486.

499. F. jemte N:o 481.

500. Klingan damascerad. — F. i en oval

sten-lutning ])å Raftö-tången i Tanums s:n, Boh.

Svärdet låg på en med brända ben fyld urna.

(St. M. 1270: 477.)

501. F. år 184:, vid Vestanå i Elfkarleby

s:n, Uppl., jemte 11 andra pilspetsar (= f. 501),

1 svärd (f. 505), 2 spjutspetsar m. m. af jern.

Fyndet anträffades "vid grushemtning i en skogs-

park, der många ättehögar finnas*'. (St. M. 1189.)

502. F. jemte N:o 481.

.-,(>:!. F. under grafning vid Austers i Hang-
vars s:n, Gotl., jemte ett tveeggadt och ett en-

adt svärd, en knif, 2 nitnaglar m. m. af jern,

2 ringspännen, en remsölja, flere rembeslag m. m.

af brons, en grof benkam och en l>it al' en fin

väfnad af silfvertråd. (St. M. 2309.)

504. F. jemte X:,. 484.

505. F. jemte N:o 501.

506. F. jemte en spjutspets af jern '/s
uu '

söder om Södertelje i Södermanland. (St, M.)

507. F. på Näfvelsjöns genom sänkning ti in-

lagda botten i Småland, Jönköpings län. (St. M.

4388.)

508—511. F. jemte flere bronsbeslag (= f.

510 och 511), betsel af jern m. m. vid Bjers i

Heinums s:n, Gotl. Sakerna lågo "bredvid en

fyrkantig stensättning och voro omgifna af lösa

stenar". (St. M. 956.)

512—514. F. under "grushemtning Iran en

backe
-

' vid Burge i Rone s:n, Gotl., jemte 63

dylika sma prydnader, 7 ringar med remin

= f . 516, 3 remsöljor, 5 ringsöljor (3 -- f. 588),

ett bågspänne (= f. 530), 4 djurhufvudformade

spännbucklor (2 = f. 535, 2 närmast = f. 537),

en sluten flätad armring, en hängprydnad = f.

612, en doppsko till en knifslida och bitar af

en kedja, allt af brons, en jernknif med ben-

skaft, en liten jernyxa, 15 perlor af bernsten i icl i

glasfluss, m. m. (St. M. 3067.)

515. F. "i en stensatt graf" vid Råby i

Hejdeby s:n, Gotl. (St. M. 4531.)

516. F. jemte N:o 512.

517. F. jemte en spjutspets af jern vid

Hamsta i Timrå s:n, Medelpad. (St. M. 4046.)

518— 521. F. i ett stenröse vid Björnhofda

i Thorslunda s:n, Öl. (St. M. 4325.)

522. F. år 1864 vid bortförandet af ett

stenröse å Broby egor i Lannaskede s:n. Smal.

Ta samma ställe hittades ett tveeggadt svärd, en

yxa, en sköldbuckla, 2 stigbyglar (= f. 525) en

sporre, 2 munlag till betsel, 2 söljor m. in., allt

af jern. (St. M. 3326.)
— År 1866 anträffade- i

jorden nära det ställe, der dessa saker legat. L'

bronsbeslag — f. 522, samt en spjutspets (= f.

503), en sköldbuckla och en kedja med langa

länkar af jern. (St. M. 3549. — Hildebrand. 1!.

E. och H., "Teckningar ur Svenska Statens Hi-

storiska Museum", ser. IV, pl. 10.)

523. F. jemte N:o 481.

524. F. jemte N:o 493.

525. V. ar 1826 i en grafhög på Björkö i

Mälaren jemte en dylik stigbygel, 1 sköldbuckla

och 1 kring denna böjdt svärd, 2 större knifvar

(eller en knif och ett eneggadt svärd), 1 yxa. I

spjutspets. 12 pilspetsar, 1 betsel, en mängd nit -

naglar, allt af jern, ett ringspänne af bron-. I

spelbrickor och en kam af ben. en brynsten

m. m., samt en lerurna med brända ben. (St.

M. -it;:;. — Se N:o 188.)

.-,26. F. i "svarta jorden" på Björkö. (St.

M. 5208. - Se N:o 488.)

.-,27 och .--28. V. jemte N:o 186.
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529. I-', vid Alleqvia (i Bndre Bocken) å

Gotl. (St. M. 1265.)

530. I'", ar 1848 vid Gervalds i Sanda >:n.

Gotl., jemte ''< djurhufvudformade spännbucklor

(:= f. 535), en silfverbelagd hängprydnad = f.

(i I 2. ni. m. af brons. 7 glasperlor. Kilar af tyg,

samt obrända menniskoben. Fyndet anträffades

"vid gräfning till källare nära gården i en sand-

backe, der gammal atensättning funnits", (st.

M. 1499.)

531. !'. ar 1871 vid Othemars i Othems s:n,

Gotl. Spännet hittades mellan några utan ord-

ning Liggande stenar: spär af lien märktes ej.

(Si. .Al. 4555.)

532. F. i Borgby-borg, Mörbylånga B:n,

Öland. (Ej Gotland. St. M. 1304: isn. n;.)

."ii;;:. F. under uppodling af en hage vid

Sandegårda i Sanda s:n, Gotl. Spännet hittades

"vid kanten al' en stenväst'' (stenröse) jemte etl

spänne = f. (438 och) 532, 2 Låga, runda spänn-

bucklor, "fre fyrkantiga delen af ett med gra-

nater prydl bågspänne (likt dem från midten af

jernåldern), 2 remsöljor = f. 528. 5 armringar =
f. 620, 2 nycklar (den ena= f. 498), ändbesl

till etl dryckeshorn, bitar af en kedja. m. m. af

brons, etl kort eneggadl jernsvärd, en sländtrissa

af bernsten (
= f. 491), 122 perlor af glasfluss,

glasmosaik o. dyl., saml bitar af en fin leruma.

(St. M. 2502.)

534. b. "i en rund stensättning, bland för-

multnade hen", vid borttagandet af ett stei

i en åker N.V. om Stenbro i Silte s:n, Gotl.,

jemte 2 runda spännbucklor (den ena afbildad

f. .Mit. en ringsölja, 5 öppna armringar (4 = f.

620), I hängprydnader= f. 613, men utan sirater.

och ett BÖndrigl kedjesmycke = f. 623, allt af

bion-, samt b> perlor af glasfluss (nere Maud
dem mångfärgade). (St. 31. 2239.)

:,:;:.. b. jemte N:o 512.

536. K. på Gotland. (St. M. L865.)

537. Silfverbelagd och förgyld. b. i en

af grafvarne vid Hemse Annexhemman, Gotl.

(St. M. 1645. — Se N:o 4830
538. Ofre kanten omgifves af en silfver-

snodd. b. a hafsstranden nedanför Nygårds i

Vesterhejde s:n, Gotl., jemte en djurhufvudformad

Bpännbuckla af brons. (St. M. 3101.)

539. b. i Vesterhejde B:n, Gotl., jemte 2

djurhufvudformade spännbucklor f. 536, ett

dylikt i

ee. närmast ;7. och en ring-

.. allt af brons. (St. M. 3427.)

•"•In. b. nndei päfning i en åker vid Ahl-

skogs Prestgård a Gotl. (St. M. 806.)

.Ml. b. jemte N:o 53 1

542. b. i jorden under odling vid Rotarfve

i Lye s:n. Gotl. (St. M. 2829.)

543. F. i en åker vid Tjengdarfve i Tra-

kumla s:n, Gotl. (St. M. 3871.)

.Ml. Nålen Bitter på en botten som ar all-

deles lik f. 543, men som saknar Bilfverbelä

ning. I'', i en åker vid Gartes i Tingstädi

Gotl. (St. M. 4695.)

545. F. i en af grafvarne vid Hemse An-

nexhemman, Gotl. (St. M. — Se X:,, l<:;.)

51 C. b. jemte N:o 486.
o

547. Fnskalig. — F. vid As-Husby i Norr-

sunda s:n, Uppl. Vid anläggandet af jernvägen
mellan Stockholm och Uppsala hade flere pä en

sandås vid Ås-Husby belägna grafhögar blifvil

förstörda, och de i dem liggande fornsakerna

rasa! ned öfver arbetarne. Följande här funna

saker togos till vara och finnas nu i St. M. (N:o

3560): <; enskaliga ovala Bpännbucklor (2 = f.

547. 1 f. 577). 2 dubbelskaliga ovala spänn-
bucklor (en = f. 551, en = I. 554), en armring
m. m. af brons, 2 jernlansar, perlor af glasfluss,

bitar af Lerkärl och brända ben, in. m.

•Ms och 549. F. "i svarta jorden" på Björkö.

(St. M. 5208! -- Se N:o 488.)

5.")i). b. under dikeBgräfning vid Aronstorp
i Thorslunda sm. Öl. (St. M. 4144.)

551. Dubbelskalig. b. jemte en alldeles

dylik spännbuckla i <-n grafhög \'id Bjärby i K

Lösa s:n, Öl. (St. M. 1304: 1829. 5.)

552. F. i en grafhög nära Komministers-

bostället i Bredaryds s:n, Vestbo h:d, Smal. (St.

M. 25i

553. b. i Skåne. (st. M. 2791.

5.M. Dubbelskalig.
— F. ar L860 i ett Lågt,

aflångt stenkummel t K» fot Långt och 5 Eol bredt)
a Dagsholmen på Nordre Anrås egor i Jörlanda

s:n. Boh.. jemte en dylik spännbuckla
likarmadt bågspänne af brons, en vigt af jern,

öfverdragen med brons ( f. (115). ett svärd, i n

sköldbuckla och lemningar af "ridtyg" af jern,

1 asperlor, en bit af en harzkaka m. m.. samt

obrända menniskoben. (>t. M. 2781.)

.".:,:,. Dubbelskalig. b. i en grafhög på

Sandby Landborg, vester om landsvägen, i Sand-

in, Öl. Bredvid ett obrändt mennisl

2 Bpännbucklor = tig. 555, etl likarmadt

bågspänne I
E. 566) och ett armband, allt af brons.

'I. 1304: is tv .

556 Dubbelskalig. — F. jemte en alldeles

dylik spännbuckla på skogen Svartlösan under

Brunby i Frösthults s:n, Uppl. (St. M. 38

557 562. F. åi L866 vid dil ng i Föl-

hagen unler Roma Kungsgård i Björke s:n,på Gotl.,
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jemte 13 andra perlor (f. 568— 571. 573), ett hals-

smycke af 1- sådana prydnader som f. 595 och

606, 5 andra hängprydnader (f. 572. 594 och

605), 8 öppna, massiva armringar (=- f. 597), 2

slutna armringar (den ena afbildad t 615, den

andra gjord af en slät, trind ten), en halfeirkel-

formig prydnad (f. (314). en epiralring = f. 640,

men utan sirater, flere bitar af ringar m. in..

samt 85-1 hela och 384 bitar af arabiska, tyska

m. fl. mynt (f. 629. 632—634), allt af silfver,

saml en Liten fyrkantig hamrad stång af nästan

kemiskt rent guld, vägande 6.15 ort. Silfrct

vägde 9 'tt 41 ort. Skatten lag i en kopparask.

(St. M. 3547. — A. T. 3 s. 51.)

563. Dubbelskalig.
— F. "vid stenbrytning"

å Bjömhofda egor i Thorslunda s:n, Öl. (St. M.

1 1 76.)

564. F. på bottnen af en grafhög vid Gene
o

i Själevads s:n, Ångermanland. I grafven lågo

älven 2 ovala dubbelskaliga spännbucklor (= f.

551). en nål af samma form som tig. 550, en

smal armring, bitar af en fin kedja och 2 små

Inslag, allt af brons. 32 perlor af glas och hem-

sten, en bit linne, samt obrända menniskoben.

(St. M. 4180.)

565. Prydnaderna pånitade.
— F. i en graf-

hög nära Sandby kyrka på ÖL, jemte en alldeles

dylik spännbnckla, en pincett och en liten ring,

allt af brons, samt obrända menniskoben. (St.

M. 1304: 1837. 226.)

566. F. jemte N:o 555. (St. M. 1304:

L845: 2 7.)

567. I", vid Eka i Lillkyrka s:n, Uppl. (St.

M. 2132.)

568—573.' F. jemte N:o 557.

574 och 575. F. i grafvar vid Hemse An-

nexhemman på Gotl. (St. M. 4925. — Se N:o

483.)

576. F. i "svarta jorden" på Björkö. (St.

M. — Se N:o 488.)

577. F. i en grafhög i Hulterstads s:n på

ÖL, jemte en dylik spännbnckla. en söndrig arm-

ring, bitar af en kedja, smälta klumpar m. m.

af brons, perlor af glasfluss, bland hvilka några
äro mycket skadade af eld, samt brända ben.

(St. M. 1304: 1837. 18G.)

578. F. jemte 2 glasperlor "under gräfning
O

i en sandbacke" vid Bölesta i Nora s:n, Ånger-
manland. (St. M. 2108.)

579. F. "under gräfning i en backe'' vid

Vest-Tnna i Svedvi s:n, VestmanL, jemte 2 ovala

spännbucklor (-- f. 551). ett rör och bitar af en

kedja af brons, en glasperla. 11 jernpilar (6 =

f. 501, 2 = f. 502), samt bitar af en grof ler-

urna. (St, M. 1151.)

580. F. jemte N:o 486.

581. Vigt 5.8 ort, — F. år 1865 vid Johan-

nishus i Hjortsbergä s:n. Blekinge. Vid odling
af en något stenig plan i en åker påträffades ett

af erg nästan förstördt kopparkärl, som innehöll

det afbildade guldsmycket samt följande silfver-

saker: 5 halsringar (== f. 618), 9 armringar, 2

fingerringar, 1 litet krucifix, 2 små kors och en

mängd bitar af smycken, tenar, stänger, klumpar
m. m., kedjor bildade af arabiska, anglosachs.,

tyska m. fi. mynt (f. 636), samt 4042 lösa sådana

mynt (deribland 2 preglade för Anund Jakob).

Silfret vägde 14 & 62 ort. (St, M. 3491.)

582. F. år 1852 vid nyodling å N:o 7 Torp
i Boda s:n, ÖL, jemte en snodd halsring, 2 arm-

ringar, 12 fingerringar, 2 hängprydnader, 1 perla,

19 bitar af ringar m. m., samt 573 hela och 124

bitar af tyska, anglosachsiska ,
danska m. fl.

mynt, allt af silfver, vägande 2 "tb 4.4 ort. Fyn-
det anträffades strax under jordytan å två ställen.

endast 72 f°t från hvarandra. (St, M. 1913.)

583. F. under harfning å en åker vid Eke-

lunda i Sandby s:n, ÖL (St, M. 4432.)

584. F. jemte N:o 486.

585. F. år 1775 under uppbrytning af sten

"för att göra gatan färbarare'' öster om Klinta

by i Köpings s:n, Öl. (St. M. 129.) Ta samma
ställe hittades en armring, 3 kedjor slutande i

tunna treflikiga blad och hängande på en liten

ring, en liten prydnad (nära 1 tum hög) före-

ställande en qvinna som framräcker ett dryckes-

horn, 6 brakteatlika hängprydnader m. m., samt

arabiska mynt, allt af silfver, vägande tillhopa

nära 1 "tb.

586. Nålens spets afbruten, saknas. Vigt

nu 98.565 ort. — F. under gräfning i jorden vid

ett torp under Björnås i Tanums s:n, Boh. (St.

M. 696.)

587. F. på en åker vid Kodings i Hemse

s:n. Gotl. (St. M. 2536.)
— På samma åker har

man dessutom funnit 3 andra dylika guldbrak-

teater. Alla fyra brakteaterne väga tillhopa IS.;;

ort. (Montelius, "Från jernåldern", fynd N:ris

398—400.)
588. F. i en af grafvarnc vid Hemse An-

nexhemman pä Gotl. (St. M. 5239. — Se N:o 483.)

589. F. år 1836 under dikesgräfning vid

Allmänninge i Valbo s:n, Gestrikland, jemte 2

halskedjor, en halsring (= f. 618), 3 armband.

1 fingerring (= f. 619), 1 simpelt ringspänne, 4

präktiga, runda spännen med filigransirater (=
f. 582, men större), ett litet krucifix, ett kors,
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2<» perlor, eti Olof Skötkonungs mynt, samt 12

med öglor försedda arabiska, byzantinska och

anglosachsiska mynt m. m., alll af silfver. skat-

ten, som vägde 1 B 82 ort, hade legat i en

kopparask. (St. M. 729. — Hildebrand, B. E.,

"Anglosachsiska mynt", s. XXXII: Tornberg,

"Kufiska mynt", s. VIII.)

51)0. F. jemte en alldeles dylik hängprydnad
i en grafhög på Björkö. (St. M. — Se rT:o 188.

591. Vigt 66.67 ort. — F. ar 1739 vid Vible

i Vesterhejde s:n, Gotl., jemte ett alldeles dylikt

och 2 mindre ringspännen (= f. 588), 2 arm-

ringar (= f. 597) och en mängd arabiska, tyska,

anglosachsiska m. fl. mynt, allt af silfver. Skat-

ten, som vägde nära i*/4 Ti, "låg endast en tum

djupt i jorden och påträffades först af en hund,

som krafsade för att gömma ett ben". (St/M. 107.)

•V.I2. F. i en grafhög vid Nostuna i Vänge

s:n, Uppl., jemte en spjutspets, en yxa. en knif,

11 pilspetsar ( f. 501) och en kedja, allt af

jern. (St. M. 1312: 27.)

593. Vigl 3.oa ort. — F. pa Gotland. (St.

M. 023.)

594 och 595. F. jemte X:o 557.

596. F. vid Jädra i Låugthora s:n, Uppl.,

jemte 2 ovala spännbucklor (= f. 556) och en

ringsölja af brons, 11 perlor af glas, karneol

o. dyl., ett böjdt tveeggailt jernsvärd, Bam1 et1

sönderbrutet svärd, en spjutspets och en pilspets af

jern. (St. M. 972. — Montelius, "Kran jernåldi

fynd N:o 293.)

.".97. F. jemte N:o 557.

598. F. vid Skålö by i Jerna s:n. Dalarne,

jemte aågra bitar af ringar m. m., samt mer au

350 tyska, anglosachsiska, danska m. II. mynt.

allt af silfver. skatten, som vägde I ti 28 ort,

hittades under gräfning i en åbacke, 3 lut under

jordytan, och antogs af hittame hafva varit för-

rarad i "en af näfver omgifveii l i 1 1 1 1» -1 i : i -;i :
1 1.—

likväl förvandlade ull Ealaska". (Si. M. 1637.)

.".99. F. ar 1868 vid Thalings i Rute s:n,

Gotl., jemte :; andra öppna armringar (en f.

"'.»7. en = f. 599), en armring af en smal. siat.

t rind len. pä livilken fyra Bmå ringar hänga

(således f. 638), 46 hela arabiska, ty-ka och

anglosachsiska mynt, -ann bitar af ringar, mynt,
m. in., allt af -il Iver. rågande 1 3 ''<'<.: "it. Fyn-
det anträffades vid odling af en ang. i lösa

mullen, 6 å 8 tum under jordytan. (St. M. 3954.)

600. F. ar is(7. jemte en alldeles dylik

guldring, "under ni Btor sten" vid Hömingsholm
i

i Mörkön i Södermanland, tlingarne väga till-

hopa 89.8 ort. (Si. M. 1 I-;,.)

601. Vigt 17.ir ort. — F. under plöjning i

en åker vid Dinese i Bistå >:n. Gotl. (8t. M.

915.)— Vid Dinese, och troligen på samma åker,

har man äfven funnit två andra dylika guld-

ringar, rågande tillhopa 29.9 ort. (St. M. 741.)

602. F. är 18(17 under gräfning vid Östra

Torps kyrkoliv. Sk., jemte en slät gnidarmring
(af 99.;, % halt!), några lutar af Bilfversmycken
saml llo tyska och anglosachsiska Bilfvermynt.

Gnidet vägde 34.65 ort, och silfrct 41 ort. Skat

ten hade troligen legal i en lerkruka. (Si. M.

3799.)

603. Vigt 9.5 ort. -- F. i en åker å Helsö

i Bohusläns skärgård. (Si. M. :!7'.»2.)

604. F. ar L846 under ett gammall fähus
o

i Undroms hy. Botheå s:n, Ångermanland, jemte
en halsring (f. 010), 2 armringar, en mängd bitar

af ringar m. m., 2 Olof Skötkonungs mynt. 1464

hela och 230 brutna arabiska, tyska anglosach-

siska m. 11. mynt. allt af silfver. vägande till-

sammans nära (i <tfc. (St. M. 1318. -
Tornberg,

"Kufiska mynt", b. VI.)

606 och 600. F. jemte N:o 557.

007. F. i en lag grafhög pa Hjortahammars
udde vid Tromtö i Förkärla s:n, Blekinge, jemte
lo af eld skadade perlor af glas o. dyl.. saml

Inanda hen. Högen omgafs af fyra stenrader,

som bildade en rektangel af 14 alnars längd och

1 1 alnar- bredd. (St. M. 1453: 186.)

008. Vigt 24.65 Ort. F. ar L826 "under

ärgning till hafre" a egorna till Norra Vallåkra

N:o 5 i Fjerrestads B:n, Skåne. (St. Bi. 460.)

609 och 010. F. ar 1833 i en åker nära

Eskilstuna stad. Söderml., jemte 3 andra arm-

ringar, i' halsringar i f. 616 och 618), bitar af

ett Bpännsmycke, af ringar m. m., L37 Olof Sköt-

konungs mynt. saml 296 hela och 12 brutna

arabiska, tyska, anglos. m. il. mynt, alll al silfver.

Skatten, som vägde :;.;;t fl. låg i en lerkruka.

(St. M. 619. — Hildebrand. B. E., "Anglosachsi-

ska mynt", -. XX.XIX: Tornberg, "Kufiska mynt",
8. XIII.)

611. F. ar 1840 i en grusgrop vid landsvä

nära Sandby kyrka. Öl., ji
mte :> dylika Bpiral-

ringar, 2 halsringar f. 618), samt 1122 hela

Och en mängd bitar af arabiska mynt frän aren

699—902, allt af silfver. vägande 13.88 K.

M. 936. tornberg, "Kufiska mynt", a XXIV.)
612. F. i in af grafvarne vid Hemse An-

nexhemman, Gotl. - M. 1645. v \
i

613. F. under en större sten a Öija egor i

Oija s:n, Gotl., jemte L6 alldeles dylika pryd-

nader. s;unt 7i hela och 13 bitar af arabiska
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silfvermynt, preglade under aren 839 929. (St.

M. 2370.)

614 och 615. F. jemte N:o 557.

616. F. jemte N:o 604.

617. F. år 1869 vid stenbrytning i ett röse

utanför Högby kyrkomur på Öland, jemte I andra

armringar, en i form af en spiralarmring hop-

böjd, stor Hatad silfverring, samt ett rundt spann-

smycke med fristående djurfigurer och en lång

tjock vidhängande kedja, allt af silfver (inga

mynt), vägande tillhopa I R 75.8 ort. (St. M.

1082.)

618. F. ar 1855 under plöjning å egonia
lill N:o 2 i Grönby kyrkoby, Sk., jemte en all-

deles dylik ring, ett större stycke af en tredje

sådan ring, 36 bitar af ringar, af prydnader med

filigransirater m. m., samt 1333 bela och 128

bitar af tyska, anglosachsiska m. fl. mynt, allt

af silfver. vägande 6 <lt 48 ort. (St. M. 2 is:,.)

619. 1''. ar 1871 under plöjning i en åker

vid Nore i Vamblingbo s:n, Gotl., jemte 2 guld-

fingerringar (v. 5.85 ort), samt 2 större snodda

Bilfverringar :! armringar (1 = f. 597, 2 = f.

:>'.»;>). ett ringspänne (= f. 588), en rund pryd-

nad med niello-figurer (en fogel på en orm eller

drake), hälften af en stor tacka, en mängd bitar

af ringar ni. m.. samt ett Anund Jakobs mynt,
(177 hela och 26 bitar af tyska, anglosachsiska
m. 11. mynt. allt af silfver. vägande 4 ffc 03 ort,

och liggande i en rund kopparask = f. 652.

(Si. M. 5279.)

(120. F. jemte N:o 486.

621. F. vid Vifärna i Kulla s:n, Uppl. (St,

M. 1S24.) — På Gotland äro llere dylika finger-

ringar funna.

<ii'L' och 623. F. på Munsön i Mälaren. (St.

M. 479.)

624. F. före ar 1780 under höstsåning i en

åker i Läby s:n, Uppl. (St. M. 131.)

625. F. är 1 72'J under plöjning på en åker

vid Gärsnäs, Östra Herréstads s:n, Sk., jemte en

armring, ett litet kors, ett rundt spännsmycke,
flcre bitar af ringar m. m . samt en mängd tyska,

anglosachsiska m. fi. mynt, allt af silfver. Skat-

ten, som vägde nära 6.5 "tfc, hade legat i en ler-

urna, hvilken krossades af ])logen. och hvilkens

innehåll dervid kringspriddes öfver åkern. (St.

M. 116. — Hildebrand, "Anglosachsiska mynt".
^. XLII.)

626. Hänger på en silfverkedja,
— F. år

L850 i ett dike vid Slottsmöllan, nära Halmstad.

Hall., jemte en dylik hammarformig prydnad. 1

armringar, bitar af ringar, af en kedja och af

2 arabiska mynt. allt af silfver och vägande

l.i ft. (St. M. 1603. Hallands fornminnes-för-

enings årsskrift, s. 58 60.)

627. Hänger pä en silfverkedja.
— F. år

1870 i jorden vid Pålstorp i Raus s:n, Sk., jemte
en snodd armring, en mängd bitar af prydnader

och tenar ni. m., samt arabiska och tyska mynt,

allt af silfver och vägande 1.25 "H. (St. M. 4313.)

628. F. är 1K70 under en sten ä Bredsättra

kyrkobys egor, Öl., jemte "några bitar och mynt
af silfver". Fyndet vägde 1.4 tt. (St, M. 101.)

629. F. jemte N:o 557.

630. Pregladt för Gonstantin X och Ro-

nianus II (ej III) mellan åren DIS 959. — F. ål'

1872 i "svarta jorden" på Björkö i Mälaren jemte

en snodd halsring, 15 armringar. 2 ringspännen

och nålen till ett tredje dylikt, 2 spiralringar (=
f. 640, men utan sirater), flere bitar af prydna-

der och tenar. samt 89 hela och 360 bitar af

arabiska mynt, de flesta preglade mellan åren 893

och 967, allt af silfver och vägande 5 "tfc 8.46

ort. Skatten lag pä en flat jernskål. 1 fot under

jordytan. (St. M. 5208. — Se N:o 488.)

631. F. år 1872 å Kettilstorps Storegårdens

egor i Onums s:n, V.-Götl., jemte 7 andra frän-

kiska, 12 hela och 18 bitar af kufiska mynt,
samt några silfvertenar, en mängd perlor af silf-

ver, karneol, bergkristall, glas m. m. (Si. M.

4915. "Månadsbladet" 1873, s. 169.)

632—634. F. jemte N:o 557.

(i:;:). F. år 18i;s under gräfning nära Carl-

bergs slott, invid Stockholm, jemte 684 andra

hela och 53 bitar af arabiska, tyska och anglo-

sachsiska mynt. ett Olof Skötkonungs mynt, samt

en konstigt flätad kedja. L' större klumpar, bitar

af ringar m. m., allt af silfver och vägande '.'>

& 67 ort, (St. M. 3861.)

636. F. jemte N:o 581.

637. F. i Sverige. (St. M.)

638. F. är 1715 jemte 7 andra armringar

af silfver "i Kullaberg på Krapperups gods" i

Brunnby s:n, Sk. (St. M. 92.)

639. F. år 1869 dnder gräfning i jorden

helt nära Visby på Gotland, jemte 2 armringar
af guld, den ena flätad (väga tillsammaus 47.5 1

ort"), samt ett rundt spännsmycke (= f. 582), en

halsring (^= f. 618), en armring (= f. 598), en

annan ring. 2 hela hopböjda och 17 bitar af spiral-

ringar
—

f. 640 (utan sirater), flere bitar af

tackor, ringar m. m.. !) Olof Skötkonungs mynt.

samt 1613 hela och många bitar af arabiska,

tyska, anglosachsiska in. fl. mynt. Silfret vägde

10 fb 70.8 ort, Skatten låg på 2 fots djup.

mellan fyra på kant stälda stenar, täckta af en

dylik sten. (St. M. 412G.)
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640. F. pä Gotland. (St. M. 2;>76.)

641. F. år 1839 i en sandgrop vid lands-

vägen mellan Vamblingbo och Sundre, på Gotland,

jemte 36 andra dylika spiralringar, 2 armringar.
2 nålar till ringspännen, en liten skål, bitar af

ringar m. m., samt 1923 dels hela, dels brutna

arabiska mynt. frän åren 705 958 (och ett af år

992); allt af silfver och vägande 16 'tt 16 ort,

(St. M. 881. -
Tornberg, "Kufiska mynt", s.

XX XV II.)

642. F. djupt ned i jorden a Vaxala kyrko-

gård i Uppland, jemte några \rigter (= f. 644 och

945) och 2 små kulor af bronsbeklädl jern. (Hr
Anton Bolinders samling i Stockholm.)

643. F. i "svarta jorden" å Björkö. (St.

M. 5208. — Se N:o 488.)

644. Vigl 34.1 ort. — F. på Gotland. (St. M.)

646. Vigt 4.i ort. — F. i trädgården vid

Rosenbys i Eskelhems s:n, Gotl. (St. M. 4367.)

646. F. år 1838 under gräfning i jorden vid

Petes i öija s:n, Gotl. I asken lågo 10 perlor

och 2 bitar af prydnader, allt af silfver. (St.

M. 792: 2.)

647 649. F. jemte N:o 493.

650. F. i en af grafvarne vid Hemse An-

nexhemman, Gotl. (St. M. 4683. - Se N:o 183.)

651. F. år 1863 under plöjning i en åker

vid Lilla Valla i Ruthe s:n, Gotl., jemte 3 arm-

ringar (1 = .V.'7. 2 f. 598), ett rundt spänn-

smycke, :;i bitar af tackor, ringar ni. m., 504

tyska, anglosachsiska m. 11. mynt. allt af silfver,

vägande 3 ti 78. G ort, samt en bit af en tjock.

släl guldstång (v. 8.3G ort.) (St. M. 3099.)

652. K. ar 18(14 vid Lilla Vastäde i Habb-

Lingbo s:n, Gotl. Asken innehöll ett rundt. ka-

pi"! spänne, '>''< bitar al' ringar, prydnader m. ni..

tillit i Olof Skötkonungs mynt, 1395 hela och 72

lutar al' tyska, anglosachsiska m. II. mynt; allt

al' Bilfver och vägande i B 82.5 "it. (St. M.

327:;.)

653. F. år 1843 vid Findarfve i Kon.

Gotl., under gräfning i en åker i nordöstra hö

af ett större, omkring 80 fot långt stenröse, som
blifvit för odling bortförd! . Asken vartill brädden

fyld med en silfverskatt, bestående af 20 bitar

af prydnader, fcenar m. m., 2 Olof Skötkonungs

mynt. samt 3403 hela och L55 bitar af tyska,

anglosachsiska 111. 11. mynt. Silfret vägde omkr.

10 Ii. (St. M. 1076. Hildebrand, B. E.. "Anglo-
sachtiaka mynt". >. I.XII I: Tornberg, "Kufiska

mynt", 3. XLII.)

654. K. i en ut gräfd ättehög vid Norra Gör-

löf i Skee s:n, Boh. Grytan, som "var full med

aska, brända ben och jord, stod på kant i ett

Lager af svarta löfträdskol och brända ben".

(St. Bl 3790.)

655. F. i en grafhög vid Säfstaholm, nära

Vestra Vingåkers kyrka. Södermanland. Kärlet.

"som innehöll bitar af en liufvndskål m. 111. "'.

i ett, af en flat, ä undre sidan svärtad sten täckt,

lager af kol. aska och Inanda ben, livari en krok

och några nitnaglar af jern samt ett bryne lågo.

(St. M. 1894. — Dybeck, "Svenska fornsaker" s. 3.)

656. F. i en grafhög. som jemte en mängd

dylika ligger å en genom Tumbo s:n i Söder-

manland gående as. Kärlet stod i ett litet rum

bildadt af stenar, på hvilka en flat häll hvilade;
stenarne voro svärtade af rök. Omkring kärlet.

som endast innehöll sand och en spjutspets af

jern, funnos kol och brända ben samt flere nit-

naglar. 2 isbroddar m. m. af jern. (St. M. 1894

.",:,.
— Dybeck, "Svenska fornsaker" s. '.».)

657. F. år ISO."» (i en grafhög nära "svarta

jorden") å Björkö i Mälaren, jemte 2 Bamman-

virade, vridna tenar och ett verktyg af jern.

Kärlet innehöll brända ben och fin mulljord.
(St. .M. 381. — Se N:o 188.)

1 658. F. ar lsi'ti i en grafhög nära "svarta

jorden" å Björkö i .Mälaren. Kärlet stod på

en gråstensflisa och var omgifvel af brända ben.

kol och aska. (St. M. 463. Se N:,, 188

Förkortningar.
/'. -. funnen, funnet eller funna. — k:d= härad. t:n= socken. — r. -

vigt eller vagande.
/'. figur. Då likhetstecken föregår, är det ifrågavarande föremålel alldeles likt den an-

gifna figuren, eller åtminstone af -amma typ som denna. Då intet likhetstecken tinnes, är del

ärande föremålet original till den angifna figuren.
Bit /:. Blekinge. Boh. Bohuslän. — Dalsl. Dalaland. Gotl. Qotland.— Hall.

Halland. Sk. = Skåne. Smal. = Småland. — Södernd. = Södermanland. Uppl. Uppland.
\riinl. Värmland. Vestmanl, = Vestmanland. — V.-Qotl. Vestergötland. Ö.-Oötl.

Östergötland. Öl. (»land.

1/. Museum. Lvnd» 1/ Lunds Universitets Historiska Museum. St. 1/. = Statens
Historiska Museum (i Stockholm). Uppt. '/. Uppsala Universitets Historiska Museum.

.1 T, =Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, (Sthlm, L864 L874)
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De vigtigaste med Statens Historiska Museum nu förenade

enskilda fornsaks-samlingar, till hvilka i detta arbete aftecknade före-

mål hört, äro bildade af:

N:o 1270 (År 1841)).
—

Pastors-adjunkten A. E. Holmberg. (Bohuslän.)

>» 1304 (År 1846).
— Doktor O. C. Ekman i Kalmar. (Öland och Småland.)

1374 (År 1847).
— Kyrkoherden J. F. Lundh i Hammenhög. (Skåne.)

1452 (Ar 1848). — Apothekaren M. Söderström i Carlskrona. (Blekinge.)

1453 (År 1848).
—

Löjtnant C. D. Pettersson i Carlskrona. (Blekinge.)

1518 (Ar 1849).
— Grefve F. U. Wrangel. (Skåne.)

1985 (År 1853).
— Doktor O. C. Ekman i Kalmar. (Öland och Smaland.)

o it

207(3 (Ar 1854).
— Fabrikör J. Storck i Kalmar. (Oland, Smaland och Gotland.)

» 2109 (Ar 1854).
— Friherre A. Kurck på Rynge. (Skåne.)

» 2548 (Är 1858).
— Prosten Magnus Bruzelius i Löderup. (Skåne.)

» 2549 (År 1858). — Prosten Johan Bruzelius i Tommarp. (Skåne.)
»> 2791 (Ar 1860).

—
Kyrkoherden J. F. Lundh i Hammenhög. (Skåne.)

2898 (År 1861).
- -

Pastors-adjunkten A. E. Holmberg. (Bohuslän.)

2918 (År 1861). — Professor Arvid Bruzelius i Lund. (Skåne.)

2976 (Ar 1862).
— Lektor G. J. Bergman i Visby. (Gotland.)

3036 (År 1862).
— Rektor N. G. Bruzelius. (Skåne.)

c

3050 (Ar 1863).
—

Inspektor S. Andersson på Barsebäck. (Skåne.)

» 3056 (År 1863).
— Notarien X. B. A. Rappe. (Skåne.)

.. 3141 (År 1863).
— Herr A. Olsson i Malmö. (Skåne.)

» 3191 (Ar 1863).
— Nämndemannen Nils Jönsson i Hammarlöf. (Skåne.)

»- 3217 (År 1864).
— Rektor N. G. Bruzelius. (Skåne.)

» 3312 (År 1864).
— Herr C. W.

1

\Yedberg. (Skåne.)

» 3317 (Ar 1864).
— Landtmätaren A. G. Rosengren. (Skåne.)

9 3391 (År 1865).
— Herr F. Dahlman i Ystad. (Skåne.)

.» 3400 (År 1865).
— Rektor N. G. Bruzelius. (Skåne.)

» 3414 (Ar 1865).
—

Kyrkoherden C. A. Sylvan i Glemminge. (Skåne.)

o 37(55 (År 1867).
- - Grefve M. A. Stenbock på Thorsjö. - (Skåne.)

»» 4840 (År 1872).
— Herr H. Werner i Sköfde. (Vestergötland.)

»

»

»

EfteT samlingens n.v. nummer i Museets inventarium är det år angifvet, då samlingen för-

enades med Museet. De sist. inom parenthes, anförda landskapsnamnen utvisa, i hvilken del af.

landet dr flesta till samlingen hörande fornsakerna äro funna.
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